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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Oxyglobin 
Glutamer hemoglobiny 200 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 

(EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet 

ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji 

doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego. 

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia, należy 

skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń 

CVMP, należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR). 

Co to jest Oxyglobin? 

Preparat Oxyglobin zawiera glutamer-200 hemoglobiny bydlęcej (w stężeniu 130 mg/ml), należący 

do klasy leków, których działanie polega na przenoszeniu tlenu. Preparat Oxyglobin ma postać 

roztworu do wlewu dożylnego (kroplówki). 

W jakim celu stosuje się preparat Oxyglobin? 

Preparat Oxyglobin stosuje się do podwyższenia stężenia tlenu we krwi u psów z niedokrwistością 

(obniżoną liczbą krwinek czerwonych). Preparat Oxyglobin należy stosować przez co najmniej 

24 godziny. 

Preparat Oxyglobin najpierw ogrzewa się do 37°C, a następnie podaje się psom w dawce 30 ml na 

kilogram masy ciała, z szybkością do 10 ml/kg na godzinę. Najbardziej odpowiednia dawka jest 

uzależniona od stopnia nasilenia niedokrwistości oraz czasu, przez jaki u psa występowała 

niedokrwistość, jak również pożądanego czasu działania leku. Preparat Oxyglobin jest przeznaczony 

tylko do użytku jednorazowego. Preparat Oxyglobin nie wymaga dopasowania do typu krwi psa. 

Dodatkowe informacje przedstawiono w ulotce dołączanej do opakowania. 
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Jak działa preparat Oxyglobin? 

Preparat Oxyglobin ma postać opartego na hemoglobinie roztworu przenoszącego tlen. Zawiera on 

gluamer-200 hemoglobiny, który wytwarza się z hemoglobiny (białka znajdującego się w krwinkach 

czerwonych, które przenosi tlen w organizmie) wyekstrahowanej z krwi krów i rozcieńczonej w 

standardowym roztworze (mleczanowy roztwór Ringera), stosowanym jako płyn osoczozastępczy. 

Po podaniu psom preparat Oxyglobin zwiększa ilość hemoglobiny we krwi, jak również zwiększa 

objętość krwi w organizmie. Zwiększa to ilość tlenu przenoszonego we krwi w tętnicach, co pomaga 

zredukować objawy niedokrwistości. 

Jak badano preparat Oxyglobin? 

Preparat Oxyglobin oceniano w badaniu z udziałem psów z krótkotrwałą lub przewlekłą 

niedokrwistością spowodowaną stanami takimi jak utrata krwi, nieprawidłowy rozpad krwinek 

czerwonych lub obniżony poziom wytwarzania krwinek czerwonych. W badaniu tym działania 

preparatu Oxyglobin porównywano z niestosowaniem leczenia. 

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Oxyglobin zaobserwowano w 
badaniach? 

W głównym badaniu u psów, 95% zwierząt leczonych preparatem Oxyglobin nie wymagało 

żadnego innego typu leczenia wspomagającego przenoszenie tlenu po 24 godzinach, w porównaniu 

z 32% psów, które nie otrzymały żadnego leczenia. U psów leczonych preparatem Oxyglobin 

dłuższy był czas do wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowego leczenia. Lek podwyższa 

także poziom hemoglobiny we krwi oraz poprawia stan fizyczny psów. 

Dodatkowe badania potwierdziły te wyniki, wykazując, że preparat Oxyglobin jest w stanie 

wychwytywać, transportować i uwalniać tlen u zwierząt innych niż krowy. Tlen ten może wówczas 

zostać dostarczony do tkanek takich jak mięśnie. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Oxyglobin? 

Działania niepożądane obserwowane podczas leczenia preparatem Oxyglobin są powodowane 

zarówno przez lek, jak i przez podstawową przyczynę niedokrwistości. Należą do nich 

przebarwienia skóry, błon śluzowych (wyściełających jamy ciała) oraz twardówek (białek oczu), 

ciemne stolce oraz nietypowe zabarwienie lub zmętnienie moczu. Częstym działaniem 

niepożądanym jest „przeładowanie układu krążenia” (gdy krew wycieka z naczyń krwionośnych), co 

powoduje przyspieszenie oddechu, duszność, objawy osłuchowe w płucach i obrzęk płuc 

(gromadzenie się płynu w płucach). Do innych częstych działań niepożądanych należą wymioty, 

utrata apetytu i gorączka. Pełny wykaz działań niepożądanych zgłaszanych po podaniu preparatu 

Oxyglobin znajduje się w ulotce dołączanej do opakowania. 

Preparatu Oxyglobin nie należy stosować u zwierząt, które otrzymywały preparat Oxyglobin w 

przeszłości, jak również u psów z grupy podwyższonego ryzyka przeładowania układu krążenia, z 

chorobami takimi jak skąpomocz lub bezmocz (rzadkie oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu), 

a także zaawansowane choroby serca. 
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Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Oxyglobin? 

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze 

stosowania preparatu Oxyglobin są większe od ryzyka w leczeniu mającym na celu wspomaganie 

przenoszenia tlenu u psów, poprawiającym objawy kliniczne niedokrwistości na co najmniej 

24 godziny, niezależnie od choroby podstawowej; Komitet zalecił udzielenie pozwolenia na 

dopuszczenie preparatu Oxyglobin do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w 

module dyskusji naukowej niniejszego sprawozdania EPAR. 

Inne informacje na temat preparatu Oxyglobin: 

Dnia 14 lipca 1999 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

preparatu Oxyglobin ważne na terytorium całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii 

dostępności tego produktu można znaleźć na etykiecie kartonika. 

Data ostatniej aktualizacji: marcu 2012. 
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