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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Prac-tic 
pyriprol 

Niniejszy dokument stanowi streszczenie 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 zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z 
weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać 
się z dyskusją naukową (również część EPAR). 

Co to jest Prac-tic? 

Prac-tic to roztwór do zakraplania miejscowego zawierający substancję czynną pyriprol. 

Lek podaje się psom w napełnionych fabrycznie pipetach, tj. małych pojemniczkach napełnionych już 
odpowiednią ilością produktu konieczną do leczenia jednego psa (Pract-tic jest dostępny w czterech 
rozmiarach dla psów o różnej masie). W przypadku dużych psów do podania odpowiedniej dawki może 
być konieczne połączenie pipet. Zawartość pipety wyciska się na skórę psa, po rozchyleniu sierści w 
jednym do trzech miejsc pomiędzy łopatkami i na grzbiecie. 

W jakim celu stosuje się lek Prac-tic? 

Prac-tic jest lekiem „przeciwpasożytniczym”, co oznacza, że zabija pasożyty żyjące na skórze lub w 
sierści zwierząt, takie jak pchły lub kleszcze.  

Produkt stosuje się w leczeniu i przeciwdziałaniu inwazji kleszczy i pcheł u psów. Aktywność produktu 
utrzymuje się przez co najmniej 4 tygodnie. 

Jak działa lek Prac-tic? 

Pyriprol wchodzi w interakcję z receptorem biorącym udział w przekazywaniu impulsów nerwowych 
(receptor GABA), co zakłóca działanie systemu nerwowego pcheł i kleszczy i prowadzi do ich śmierci. 
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Lek Prac-tic zabija dorosłe pchły zanim złożą jaja. Ponieważ produkt całkowicie eliminuje produkcję jaj, 
przerywa cykl życia pchły. 

Jak badano lek Prac-tic? 

Dostarczone dane dotyczą jakości farmaceutycznej, tolerowania produktu przez psy, bezpieczeństwa 
dla ludzi (osób mających kontakt z produktem) oraz środowiska.  

Skuteczność pyriprolu w zwalczaniu inwazji pcheł i kleszczy u psów badano podczas badań 
laboratoryjnych i terenowych.  

Dwa badania terenowe u psów przeprowadzono w lecznicach weterynaryjnych w różnych krajach 
Europy i różnych regionach geograficznych. Psy z różnych hodowli, grup wiekowych i o różnej wadze, 
zarażone pchłami i kleszczami, leczono produktem Prac-tic lub innymi lekami dopuszczonymi w UE w 
tym wskazaniu. Skuteczność mierzono, kontrolując liczbę żywych kleszczy lub liczbę pcheł w kilku 
odstępach czasu w okresie do 3 miesięcy po podaniu produktu.  

Jakie korzyści ze stosowania leku Prac-tic zaobserwowano w badaniach? 

Wyniki badań terenowych wykazały, że Prac-tic jest skuteczny w leczeniu i przeciwdziałaniu inwazji 
pcheł i kleszczy u psów. Lek zabijał pchły w ciągu 24 godzin, a kleszcze w ciągu 48 godzin po 
zastosowaniu. Jego działanie utrzymywało się przez co najmniej 4 tygodnie.  

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Prac-tic?  

Najczęstsze działania niepożądane u psów to reakcje miejscowe występujące w miejscu zastosowania 
leku: odbarwienia futra, wyłysienie lub świąd, jak i zmiany kosmetyczne w wyglądzie sierści 
(przetłuszczenie i kołtuny). Gdy pies poliże miejsce zastosowania leku, może wystąpić krótki okres 
ślinienia się. 

Leku nie należy stosować u psów w wieku poniżej 8 tygodni lub ważących mniej niż 2 kg, ponieważ u 
tych zwierząt leku nie przebadano w wystarczający sposób. Podobnie jak w przypadku innych 
produktów z tej grupy, leku Prac-tic nie należy stosować u zwierząt chorych lub powracających do 
zdrowia. Niniejszy produkt został opracowany specjalnie dla psów i nie należy go stosować u innych 
gatunków zwierząt. 

Nie należy dopuszczać do kontaktu leku z wodami powierzchniowymi, gdyż może on mieć szkodliwy 
wpływ na organizmy wodne. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Dla bezpieczeństwa należy unikać bezpośredniego kontaktu z leczonym psem i nie należy zezwalać 
dzieciom na zabawę z leczonym zwierzęciem aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania leku. 
Leczonym zwierzętom nie należy zezwalać na spanie w łóżku razem z właścicielami, zwłaszcza dziećmi. 

Osoby o znanej nadwrażliwości na leki z grupy fenylpirazolu lub na którykolwiek składnik produktu 
powinny unikać kontaktu z lekiem Prac-tic. 

Należy unikać kontaktu zawartości pipety ze skórą. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z oczami 
lub ze skórą, należy je przepłukać wodą lub umyć. Podczas podawania leku nie należy palić, jeść ani 
pić. 
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Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Prac-tic?  

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania 
leku Prac-tic według zatwierdzonych wskazań przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na 
dopuszczenie produktu do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module dyskusji 
naukowej niniejszego sprawozdania EPAR. 

Inne informacje o leku Prac-tic: 

W dniu 18 grudnia 2006 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie leku Prac-tic do 
obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu 
znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym. 

Data ostatniej aktualizacji: 12.2012. 
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