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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Sileo 
Dexmedetomidin-hidroklorid 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az 
állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló értékelése 
miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz. 

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben 
állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 
állatorvosához. Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 
EPAR részét képező) tudományos indoklást! 

Milyen típusú gyógyszer a Sileo? 

A Sileo egy dexmedetomidin-hidroklorid nevű hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítmény. 
Szájnyálkahártyán alkalmazott gél formájában kapható. 

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Sileo? 

A Sileo-t kutyáknál alkalmazzák a zajok által kiváltott akut szorongás és félelem csökkentésére. 
Kutyáknál a szorongás és félelem tipikus jelei a következők: zihálás, remegés, lépkedés, emberek 
keresése, elrejtőzés vagy menekülés megkísérlése, az evés elutasítása és nem megfelelő vizelés és 
székletürítés. A Sileo-t a kutya pofája és ínye közötti szájnyálkahártyára kell beadni előretöltött 
szájfecskendőből. Az első adagot vagy akkor kell beadni, amikor a kutya először mutatja nyugtalanság 
jeleit, vagy amikor a gazdája jellegzetes ingert észlel, például tűzijáték zaját vagy mennydörgést. A 
beadandó adag a kutya testsúlyától függ. Ha a zaj nem szűnik meg, és a kutya újra nyugtalanság és 
félelem jeleit mutatja, két órás időközönként újabb adagok adhatók be, az egyes események során 
legfeljebb 5 alkalommal. 

Hogyan fejti ki hatását a Sileo? 

A Sileo hatóanyaga, a dexmedetomidin-hidroklorid egy úgynevezett „alfa-2-adrenoceptor-agonista“ 
típusú nyugtató hatású szer. Hatását úgy fejti ki, hogy megakadályozza a noradrenalin nevű 
neurotranszmitternek az agysejtekből a testbe történő felszabadulását. A neurotranszmitterek olyan 
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kémiai anyagok, amelyek lehetővé teszik az idegsejtek egymás közötti kommunikációját. Mivel a 
noradrenalin szerepet játszik az éberség és az izgalom fennmaradásában, felszabadulásának 
csökkentésével csökken a zajok által kiváltott akut szorongás és félelem súlyossága. 

Milyen módszerekkel vizsgálták a Sileo-t? 

A Sileo hatékonyságát egy olyan terepvizsgálatban tanulmányozták, amelybe a Szilveszter esti 
tűzijáték zajának kitett kutyákat vontak be. A Sileo-t 89 kutyának adták, és 93 kutya kapott 
hatóanyag nélküli kezelést. A hatékonyság két fő mértéke a kutya viselkedésének a gazdája általi 
értékelése volt legalább két órával az utolsó adagot követően, összehasonlítva az előző évvel, valamint 
a gazda által a szorongás és félelem kezelés utáni jeleire adott pontszám. 

Milyen előnyei voltak a Sileo alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Sileo-val kezelt kutyák 72%-ának (89-ből 64) viselkedését kitűnőként vagy jóként értékelték, míg a 
hatóanyag nélküli kezelést kapott csoportban ez az arány 37% (93-ból 34) volt. A viselkedést értékelő 
„jó” eredmény a félelem és szorongás kutya által mutatott enyhe és átmeneti jeleit jelezte, míg a 
viselkedést értékelő „kitűnő” eredmény azt jelezte, hogy semmi jele nem volt a félelemnek és 
szorongásnak. 

A Sileo-val kezelt kutyák szignifikánsan alacsonyabb pontszámokat kaptak a szorongás és félelem 
jeleire vonatkozóan is, mint a hatóanyag nélküli kezelésben részesített kutyák. 

Milyen kockázatokkal jár a Sileo alkalmazása? 

A beadás helyén a szájnyálkahártya és az íny átmeneti sápadtsága léphet fel 100 kutya közül 
kevesebb mint 10-nél az erek átmeneti, lokalizált összehúzódása miatt. Szedált állapot, hányás és 
vizelet inkontinencia is előfordulhat 100 kutya közül kevesebb mint 10-nél. 

A Sileo nem alkalmazható súlyos szív- és érrendszeri betegségben szenvedő kutyáknál, olyan súlyos 
betegségekben szenvedő kutyáknál, mint például a vese- vagy májelégtelenség, valamint olyan 
kutyáknál, amelyek még egy előző adagtól váratlanul szedált állapotban vannak. 

A Sileo alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes korlátozás és mellékhatás teljes felsorolása a 
betegtájékoztatóban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó, vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A Sileo véletlen lenyelése vagy a szemmel, ajkakkal, a száj- vagy az orrüreggel történő hosszas 
érintkezése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, és be kell mutatni a készítmény használati 
utasítását vagy címkéjét. Az érintett személy nem vezethet gépjárművet, mivel szedált állapot, 
valamint vérnyomásváltozás fordulhat elő. 

A bőrrel, szemmel, ajkakkal, valamint a száj- és az orrüreg belsejével történő érintkezést kerülni kell. 
A Sileo előkészítése, alkalmazása során vízhatlan, eldobható kesztyűt kell viselni. 

A bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossa le bő vízzel az érintett bőrfelületet, és vegye le a 
szennyezett ruházatot. A szemmel vagy a szájüreggel történő érintkezés esetén az érintett területet bő 
folyóvízzel ki kell öblíteni. Amennyiben tüneteket észlel, forduljon orvoshoz. 
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Terhes nőknek kerülniük kell a termékkel való érintkezést, mivel a dexmedetomidin-expozíció 
méhösszehúzódásokat és csökkent magzati vérnyomást idézhet elő. 

Az egyes használatokat követően, a gyermekek biztonsága érdekében a szájfecskendőt azonnal vissza 
kell tenni a külső kartondobozba. 

Miért engedélyezték a Sileo forgalomba hozatalát? 

A CVMP megállapította, hogy a Sileo előnyei az engedélyezett javallatban meghaladják a kockázatokat, 
és javasolta a Sileo-ra vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. Az előny-kockázat profil az 
EPAR részét képező tudományos indoklásban található. 

A Sileo-val kapcsolatos egyéb információ: 

Az Európai Bizottság 2015. 06. 10-én a Sileo-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész területére 
érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény felírására vonatkozó információ a doboz 
címkéjén/külső csomagolásán található. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2015. április. 
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