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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Prevomax 
maropitant 

Ez a dokumentum a Prevomax-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) 
összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az Ügynökségnek az állatgyógyászati készítményre vonatkozó 
értékelése miként vezetett az Európai Unióban (EU) érvényes forgalomba hozatali engedély kiadását 
támogató véleményéhez és az alkalmazási feltételekre vonatkozó ajánlásaihoz. A dokumentum nem 
tekinthető gyakorlati útmutatónak a Prevomax alkalmazására vonatkozóan. 

Amennyiben az állat gazdájának vagy tartójának a Prevomax alkalmazásával kapcsolatban 
gyakorlati információra van szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon 
állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Milyen típusú gyógyszer a Prevomax és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Prevomax egy állatgyógyászati készítmény, amelyet kutyáknál és macskáknál alkalmaznak a 
hányás kezelésére egyéb támogató kezelésekkel együtt, illetve a hányás megelőzésére (kivéve 
utazási betegség). 
 
Macskáknál a Prevomax alkalmazható a hányinger csökkentésére is. 
 
A Prevomax-ot kutyáknál alkalmazzák műtét előtt és után a hányinger és a hányás megelőzésére, 
valamint morfin alkalmazását követően az általános anesztéziából történő ébredés javítása céljából. 
A Prevomax-ot alkalmazzák kutyáknál a kemoterápia által kiváltott hányinger megelőzésére és 
kezelésére is. 
 
A Prevomax hatóanyaga a maropitant. 
 
A Prevomax „generikus gyógyszer”. Ez azt jelenti, hogy a Prevomax ugyanazt a hatóanyagot 
tartalmazza és ugyanolyan módon hat, mint az Európai Unióban (EU) már engedélyezett, Cerenia 
nevű „referencia-gyógyszer”. 



 
 
Prevomax   
EMA/253347/2017 2/3. oldal 
 

Hogyan kell alkalmazni a Prevomax-ot? 

A gyógyszer csak receptre kapható, és oldatos injekció formájában forgalmazzák. A Prevomax-ot 
naponta egyszer a bőr alá vagy egy vénába adják be (1 mg/testtömeg-kilogramm) legfeljebb öt 
napon keresztül. A hányás megelőzésére a Prevomax-ot legalább egy órával a hányást okozó 
esemény előtt kell beadni. 

További információ a használati utasításban található. 

Hogyan fejti ki hatását a Prevomax? 

A Prevomax hatóanyaga, a maropitant megakadályozza, hogy a testben egy vegyület (a P-anyag) 
bizonyos célpontokhoz, az úgynevezett neurokinin-1 (NK-1) receptorokhoz kötődjön, amelyek az 
agynak azon a részén található sejtek felszínén találhatók, amely a hányingert és a hányást 
szabályozza. A P-anyagnak ezekhez a receptorokhoz való kötődése hányingert és hányást okoz. A 
receptorok gátlása révén a maropitant megelőzheti a hányingert és a hányást. 

Milyen módszerekkel vizsgálták a Prevomax-ot? 

A javasolt alkalmazásokban a hatóanyag előnyeire és kockázataira irányuló vizsgálatokat már 
elvégezték a referencia-gyógyszerrel, a Cerenia-val, így ezeket nem szükséges megismételni a 
Prevomax esetében. 
Mint minden gyógyszer esetében, a vállalat a Prevomax minőségére vonatkozó vizsgálatokat 
nyújtott be. Biológiai egyenértékűségi vizsgálatokra nem volt szükség annak tanulmányozása 
céljából, hogy a Prevomax felszívódása hasonló-e a Cerenia oldatos injekció elnevezésű referencia-
gyógyszeréhez, és így azonos hatóanyagszintet eredményez-e a vérben. Ennek oka az, hogy amikor 
a gyógyszert a vénába adják be, a hatóanyag közvetlenül bekerül a véráramba. Bőr alatti 
injekcióban adva a Prevomax hatóanyaga várhatóan ugyanúgy szívódik fel, mint a referencia-
gyógyszer. 

Milyen előnyökkel és kockázatokkal jár a Prevomax alkalmazása? 

Mivel a Prevomax generikus gyógyszer és biológiailag egyenértékű a referencia-gyógyszerrel, 
előnyei és kockázatai azonosnak tekinthetők a referencia-gyógyszer előnyeivel és kockázataival. 

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

A Prevomax-ra vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és 
az állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. Mivel a Prevomax 
generikus gyógyszer, az óvintézkedések megegyeznek a referencia-gyógyszerre vonatkozó 
óvintézkedésekkel. 

Miért engedélyezték a Prevomax forgalomba hozatalát? 

Az Ügynökséghez tartozó állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy az 
EU követelményeinek megfelelően a Prevomax minőségi szempontból összehasonlíthatónak és 
biológiailag egyenértékűnek bizonyult a Cerenia oldatos injekcióval. Ezért a CVMP-nek az volt a 
véleménye, hogy a Cerenia-hoz hasonlóan az alkalmazás előnyei meghaladják annak azonosított 
kockázatait. A bizottság javasolta a Prevomax EU-ban való alkalmazásának jóváhagyását. 
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A Prevomax-szal kapcsolatos egyéb információ 

2017/06/19 az Európai Bizottság a Prevomax-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

A Prevomax-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Amennyiben az állat 
gazdájának vagy tartójának a Prevomax-szal történő kezeléssel kapcsolatban további információra 
van szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy 
gyógyszerészéhez. 

A referencia-gyógyszerre vonatkozó teljes EPAR szintén megtalálható az Ügynökség weboldalán. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 04-2017. 
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