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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Prevomax 
maropitants 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Prevomax. Tajā ir 
paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas 
Savienībā (ES) un ieteiktu to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts, lai sniegtu praktiskus 
ieteikumus Prevomax lietošanai. 

Lai iegūtu praktisku informāciju par Prevomax lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem 
jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kas ir Prevomax un kāpēc tās lieto? 

Prevomax ir veterinārās zāles, kuras lieto, lai suņiem un kaķiem ārstētu vemšanu kopā ar citiem 
balstterapijas pasākumiem vai lai novērstu vemšanu (izņemot sliktu dūšu ceļā). 
 
Kaķiem Prevomax lieto arī tam, lai mazinātu sliktas dūšas pazīmes. 
 
Suņiem Prevomax lieto arī sliktas dūšas un vemšanas novēršanai pirms un pēc operācijas, lai 
uzlabotu atlabšanu no vispārējās anestēzijas pēc morfīna lietošanas. Prevomax lieto arī suņiem 
sliktas dūšas, ko izraisījusi ķīmijterapija, ārstēšanai un novēršanai. 
 
Prevomax satur aktīvo vielu maropitantu. 
 
Prevomax ir “ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Prevomax satur to pašu aktīvo vielu un tās ir 
līdzīgas “atsauces zālēm”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Cerenia. 

Kā lieto Prevomax? 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti un ir pieejamas kā šķīdums injekcijām. Prevomax injicē 
vienreiz dienā zem ādas vai vēnā (1 mg uz kg ķermeņa masas) līdz piecām dienām. Lai novērstu 
vemšanu, Prevomax ir jādod vairāk nekā vienu stundu pirms notikuma, kas var izraisīt vemšanu. 
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Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kā Prevomax darbojas? 

Prevomax aktīvā viela maropitants neļauj ķīmiskajai vielai organismā (viela P) pievienoties 
noteiktiem mērķiem ar nosaukumu neirokinīna 1 (NK1) receptori, kas ir atrodami uz tās smadzeņu 
daļas šūnu virsmas, kura kontrolē sliktu dūšu un vemšanu. Vielas P piesaistīšanās šiem receptoriem 
izraisa sliktu dūšu un vemšanu. Bloķējot receptorus, Prevomax var novērst sliktu dūšu un vemšanu. 

Kā noritēja Prevomax izpēte? 

Pētījumi par aktīvās vielas ieguvumiem un riskiem apstiprinātai lietošanai jau ir veikti attiecībā uz 
atsauces zālēm Cerenia, un tie nav jāatkārto ar Prevomax. 
Tāpat kā visām zālēm, uzņēmums nodrošināja pētījumus par Prevomax kvalitāti. Nebija vajadzības 
veikt “bioekvivalences” pētījumus, lai pārliecinātos par Prevomax absorbciju līdzīgi atsauces zālēm 
Cerenia un lai iegūtu to pašu aktīvās vielas līmeni asinīs. Tas ir tādēļ, ka, injicējot vēnā, Prevomax 
aktīvā viela tieši nonāktu asinsritē. Injicējot zem ādas, paredzams, ka Prevomax aktīvā viela 
absorbējas tieši tāpat kā atsauces zāles. 

Kāda ir Prevomax ieguvumu un riska attiecība? 

Tā kā Prevomax ir ģenēriskas zāles un ir bioekvivalentas atsauces zālēm, to ieguvumu un riska 
attiecību uzskata par līdzvērtīgu atsauces zāļu ieguvumu un riska attiecībai. 

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk saskarē 
ar dzīvnieku? 

Drošuma informācija ir ietverta Prevomax zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā, tostarp attiecīgi 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem. Piesardzības pasākumi ir tādi paši kā atsauces zālēm, jo Prevomax ir ģenēriskas zāles. 

Kāpēc Prevomax tika apstiprinātas? 

Aģentūras Veterināro zāļu novērtēšanas komiteja (CVMP) secināja, ka saskaņā ar ES prasībām 
Prevomax un Cerenia ir pierādīta kvalitātes līdzvērtība un bioekvivalence. Tāpēc CVMP uzskatīja, ka, 
tāpat kā Cerenia gadījumā, ieguvumi pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica apstiprināt 
Prevomax lietošanai ES. 

Cita informācija par Prevomax 

Eiropas Komisija 19.06.2017. apstiprināja Prevomax reģistrāciju, kas derīga visā Eiropas Savienībā. 

Pilns Prevomax EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par 
ārstēšanu ar Prevomax dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai 
sazinoties ar ārstu vai farmaceitu. 

Atsauces zāļu pilns EPAR teksts arī ir atrodams Aģentūras tīmekļa vietnē. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2017. gada aprīlī. 
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