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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Prevomax 
maropitantas 

Šis dokumentas yra Prevomax Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame 
paaiškinama, kaip Agentūra vertino veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą 
prekiauti šiuo vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente 
nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Prevomax. 

Praktinės informacijos apie Prevomax naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti 
informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kas yra Prevomax ir kam jis naudojamas? 

Prevomax – tai veterinarinis vaistas, kuris naudojamas šunims ir katėms siekiant slopinti vėmimą, 
kartu taikant kitas pagalbines priemones, arba vėmimo profilaktikai (išskyrus sukeltą supimo ligos). 
 
Katėms Prevomax taip pat naudojamas siekiant sumažinti pykinimą (palengvinti šleikštulio 
požymius). 
 
Šunims Prevomax taip pat gali būti naudojamas tiek siekiant išvengti pykinimo ir vėmimo prieš 
operaciją ir po jos, tiek siekiant padėti gyvūnui lengviau atsigauti po bendrosios nejautros, 
panaudojus morfiną. Prevomax taip pat gali būti naudojamas šunims, siekiant slopinti 
chemoterapijos sukeliamą pykinimą ir jo profilaktikai. 
 
Prevomax sudėtyje yra veikliosios medžiagos maropitanto. 
 
Prevomax yra generinis vaistas. Tai reiškia, kad Prevomax sudėtyje yra tos pačios veikliosios 
medžiagos ir jis veikia taip pat, kaip referencinis vaistas Cerenia, kuris jau registruotas Europos 
Sąjungoje (ES). 

Kaip naudoti Prevomax? 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą ir jis tiekiamas injekcinio tirpalo forma. Prevomax 
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švirkščiamas po oda arba į veną kartą per parą (1 mg/kg kūno svorio) ne ilgiau kaip penkias dienas. 
Siekiant išvengti vėmimo, Prevomax reikėtų sušvirkšti likus daugiau kaip valandai iki vėmimą 
galinčio sukelti įvykio. 

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje. 

Kaip veikia Prevomax? 

Prevomax veiklioji medžiaga maropitantas neleidžia organizme esančiai cheminei medžiagai 
(medžiagai P) jungtis prie tam tikrų tikslinių medžiagų, vadinamųjų neurokinino 1 (NK1) receptorių, 
kurių yra pykinimą ir vėmimą kontroliuojančios galvos smegenų dalies ląstelių paviršiuje. 
Prisijungusi prie šių receptorių, medžiaga P sukelia pykinimą ir vėmimą. Blokuodamas šiuos 
receptorius, maropitantas gali padėti išvengti pykinimo ir vėmimo. 

Kaip buvo tiriamas Prevomax? 

Pagal patvirtintas indikacijas naudojamos veikliosios medžiagos naudos ir rizikos tyrimai atlikti su 
referenciniu vaistu Cerenia, todėl jų nereikia kartoti su Prevomax. 
Kaip ir dėl kiekvieno vaisto, bendrovė pateikė Prevomax kokybės tyrimų duomenis. Biologinio 
ekvivalentiškumo tyrimų, siekiant nustatyti, ar Prevomax įsisavinamas panašiai kaip referencinis 
vaistas (injekcinis tirpalas Cerenia) ir ar kraujyje susidaro tokia pati veikliosios medžiagos 
koncentracija, atlikti nereikėjo, nes Prevomax švirkščiant į veną, jo veiklioji medžiaga patenka tiesiai 
į kraujotaką. Švirkščiant po oda, veiklioji Prevomax medžiaga turėtų būti įsisavinama taip pat, kaip 
ir referencinis vaistas. 

Kokia yra Prevomax nauda ir rizika? 

Kadangi Prevomax yra generinis vaistas ir biologiškai ekvivalentiškas referenciniam vaistui, 
manoma, kad jo nauda ir rizika yra tokia pati kaip ir referencinio vaisto. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Į Prevomax veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, 
taip pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų 
savininkai arba laikytojai. Atsargumo priemonės yra tokios pačios, kaip ir referencinio vaisto atveju, 
nes Prevomax yra generinis vaistas. 

Kodėl Prevomax buvo patvirtintas? 

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad pagal ES reikalavimus įrodyta, 
jog Prevomax yra panašios kokybės kaip injekcinis tirpalas Cerenia ir yra jam biologiškai 
ekvivalentiškas. Todėl CVMP laikėsi nuomonės, kad, kaip ir Cerenia, šio vaisto teikiama nauda yra 
didesnė už nustatytą riziką. Komitetas rekomendavo pritarti Prevomax naudojimui ES. 

Kita informacija apie Prevomax 

Europos Komisija 2017/06/19 suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Prevomax registracijos 
pažymėjimą. 

Išsamų Prevomax EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
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medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie 
gydymą Prevomax gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba 
kreiptis į veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Išsamų referencinio vaisto EPAR taip pat galima rasti agentūros svetainėje. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. balandžio mėn. 
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