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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Profender 
emodepside/praziquantel 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor 
Profender. Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau dit diergeneesmiddel met 
het oog op vergunningverlening in de Europese Unie (EU) en vaststelling van de gebruiksvoorwaarden 
heeft beoordeeld. Het is niet bedoeld als praktisch advies voor het gebruik van Profender. 

Voor praktische informatie over het gebruik van Profender dienen eigenaren of houders van dieren de 
bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker. 

Wat is Profender? 

Profender is een middel tegen parasieten dat twee werkzame stoffen bevat: emodepside en 
praziquantel. Profender is verkrijgbaar als een oplossing voor gebruik bij katten en als tabletten met 
gereguleerde afgifte voor gebruik bij honden. 

Profender-oplossing is verpakt als spot-onpipetten, die al gevuld zijn met de juiste hoeveelheid 
Profender voor het behandelen van één kat (drie soorten pipetten van verschillende grootte afhankelijk 
van het gewicht van de kat), en als multidoseringsfles, uitsluitend voor gebruik in een 
diergeneeskundige praktijk, waarbij de dierenarts voorafgaand aan de behandeling het exacte 
benodigde volume Profender afmeet. 

Profender-tabletten zijn verkrijgbaar in drie verschillende sterkten om rekening te kunnen houden met 
het gewicht van de hond (kleine, middelgrote of grote hond). 

Wat is Profender en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Profender is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om katten en honden te behandelen die last hebben 
van of het risico lopen op ‘gemengde’ parasitaire infecties (veroorzaakt door meer dan een parasiet). 
Profender werkt in op infecties die door bepaalde soorten rond- en lintwormen en bij katten ook door 
longwormen worden veroorzaakt. 
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Hoe wordt Profender gebruikt? 

Profender-oplossing is verpakt als spot-onpipetten, die al gevuld zijn met de juiste hoeveelheid 
Profender voor het behandelen van één kat (drie soorten pipetten van verschillende grootte afhankelijk 
van het gewicht van de kat), en als multidoseringsfles, uitsluitend voor gebruik in een 
diergeneeskundige praktijk, waarbij de dierenarts voorafgaand aan de behandeling het exacte 
benodigde volume Profender afmeet. 

Profender-tabletten zijn verkrijgbaar in drie verschillende sterkten om rekening te kunnen houden met 
het gewicht van de hond (kleine, middelgrote of grote hond). Profender is uitsluitend op 
doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Katten worden behandeld met de Profender-spot-onoplossing. De juiste hoeveelheid Profender (de 
inhoud van een volledige pipet of het door de dierenarts afgemeten volume) wordt aangebracht op de 
huid tussen de nekharen van de kat. 

Honden worden behandeld met de Profender-tabletten met gereguleerde afgifte, die de hond op 
nuchtere maag via de mond worden toegediend. Het juiste aantal te gebruiken tabletten of halve 
tabletten wordt berekend op basis van het gewicht van de hond. 

Profender wordt gegeven als enkelvoudige behandeling in geval van rond- en lintwormen. Voor 
longwormen zijn twee behandelingen nodig, met een interval van twee weken. 

Hoe werkt Profender? 

De twee werkzame stoffen in Profender hebben een uitwerking op verschillende delen van de systemen 
van de parasieten. Emodepside verstoort bepaalde specifieke receptoren in het zenuwstelsel van 
rondwormen, waardoor deze verlamd raken en sterven. Praziquantel brengt schade toe aan de 
huidachtige buitenlaag van lintwormen, wat ook leidt tot verlamming en de dood. 

Welke voordelen bleek Profender tijdens de studies te hebben? 

De werkzaamheid van elk van de producten tegen de specifieke rond- en lintwormen werd zowel in het 
laboratorium onderzocht als in grote veldstudies (een voor de spot-onoplossing voor katten en een 
andere voor de tabletten voor honden) op verschillende plaatsen in Europa. In elk van de veldstudies 
werden dieren van verschillende rassen, verschillende leeftijdsgroepen en verschillend gewicht, die op 
natuurlijke wijze een infectie met rond- of lintwormen in hun darmen hadden opgelopen, behandeld 
met Profender of met een ander voor geneesmiddel tegen wormen (selamectine bij katten en 
milbemycinoxime en praziquantel bij honden). De werkzaamheid werd gemeten door te kijken naar het 
aantal wormeieren of delen van lintwormen die na behandeling terechtkwamen in de ontlasting van het 
dier. Uit de resultaten van de laboratorium- en veldstudies bleek dat zowel bij honden als bij katten 
Profender even werkzaam was als het vergelijkingsmiddel. Meer dan 90% van de katten en 99% van 
de honden had na de behandeling met Profender geen rond- of lintwormen meer. 

Wat longwormen bij katten betreft, bleek uit een laboratorium- en een veldstudie dat Profender het 
aantal larven in de ontlasting van de dieren met meer dan 99% verminderde. In de laboratoriumstudie 
verminderde Profender het aantal wormen in de longen met meer dan 99%. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Profender in? 

Bij katten kan in zeer zeldzame gevallen na de behandeling speekselvorming of braken optreden. In 
zeer zeldzame gevallen kunnen zich lichte, kortstondige verschijnselen met betrekking tot het 
zenuwstelsel voordoen, zoals ataxie (verlies van spiercoördinatie) of tremor (beven). Deze 
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bijwerkingen zijn vermoedelijk het gevolg van het feit dat de kat de plaats van toediening van het 
middel direct na de behandeling likt. In zeer zeldzame gevallen kan ook tijdelijk jeuk, ontsteking of 
verlies van haar optreden op de plaats waar het middel is toegediend op de huid van de kat. Deze 
symptomen verdwijnen zonder verdere behandeling. 

Bij honden is geen melding gemaakt van bijwerkingen. 

Profender mag niet worden gebruikt bij jonge dieren (bij katten jonger dan acht weken of met een 
gewicht van minder dan 0,5 kg of bij puppy’s jonger dan twaalf weken of met een gewicht van minder 
dan 1 kg). 

Zoals met andere producten van dit soort mag Profender alleen worden gebruikt bij zieke katten of 
honden na een beoordeling van de risico-batenverhouding door de dierenarts. Profender mag niet voor 
andere diersoorten worden gebruikt. 

Profender mag niet in contact komen met oppervlaktewater, daar het schade kan toebrengen aan 
waterorganismen. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
middel toedient of met het dier in contact komt? 

Bij toediening van Profender als spot-onoplossing moet huidcontact met de inhoud van de pipet 
worden vermeden en mag u de dieren na de behandeling niet strelen, kammen of elkaar laten 
verzorgen tot de plaats van toediening is opgedroogd. Tijdens het toedienen mag u niet roken, eten of 
drinken en na gebruik dient u uw handen grondig te wassen. Bij onbedoelde blootstelling moeten de 
ogen onmiddellijk met veel water worden gespoeld of moet de huid met zeep en water worden 
gewassen. 

Aangezien het oplosmiddel in de Profender-spot-onoplossing bepaalde materialen zoals leder, stoffen, 
plastics en gelakte oppervlakken kan aantasten, dient contact met deze materialen te worden 
vermeden. 

Gebruikers moeten ook hun handen wassen na toediening van de Profender-tabletten aan honden. 

Waarom is Profender goedgekeurd? 

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van het 
Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Profender groter zijn dan de risico's 
en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Profender 

De Europese Commissie heeft op 27 juli 2005 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor 
het in de handel brengen van Profender verleend. 

Het volledige EPAR voor Profender is te vinden op de website van het Geneesmiddelenbureau:  
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Voor meer 
informatie over de behandeling met Profender dienen eigenaren of houders van dieren de bijsluiter te 
lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in maart 2016.  
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