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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Sileo 
chlorowodorek deksmedetomidyny 

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. 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 Sileo? 

Sileo jest lekiem weterynaryjnym zawierającym chlorowodorek deksmedetomidyny. Jest on dostępny 
w postaci żelu do stosowania na błonie śluzowej pyska (żel stosowany poprzez nałożenie na wyściółkę 
pyska). 

W jakim celu stosuje się produkt Sileo? 

Produkt Sileo jest stosowany u psów w celu zmniejszenia ostrego lęku i strachu związanego z hałasem. 
Do typowych oznak lęku i strachu u psów należą dyszenie, drżenie, chodzenie tam i z powrotem, 
szukanie ludzi, ukrywanie się lub próby ucieczki, niejedzenie i zaburzenia oddawania moczu lub 
wydalania. Produkt Sileo jest nakładany z doustnej ampułkostrzykawki na wyściółkę pyska psa, 
pomiędzy policzkiem i dziąsłem. Początkowa dawka jest podawana, gdy najpierw u psa wystąpią 
oznaki lęku lub gdy właściciel zauważy typowy bodziec, taki jak dźwięk fajerwerków lub grzmot. 
Dawka, jaką należy podać, zależy od masy ciała psa. Jeśli hałas trwa, a pies wykazuje oznaki lęku i 
strachu, można podać kolejne dawki w odstępach dwóch godzin, maksymalnie 5 razy podczas każdego 
zdarzenia. 
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Jak działa produkt Sileo? 

Substancja czynna produktu Sileo, chlorowodorek deksmedetomidyny, to rodzaj leku uspokajającego 
zwanego agonistą receptorów alfa-2 adrenergicznych. Jego mechanizm działania polega na 
zapobieganiu uwolnieniu neuroprzekaźnika — noradrenaliny — z komórek nerwowych w organizmie. 
Neuroprzekaźniki są związkami chemicznymi, które umożliwiają komórkom nerwowym komunikowanie 
się ze sobą. Ponieważ noradrenalina uczestniczy w zachowaniu czujności i w pobudzeniu, zmniejszenie 
jej uwalniania zmniejsza nasilenie ostrego lęku i strachu związanego z hałasem. 

Jak badano produkt Sileo? 

Skuteczność produktu Sileo zbadano w badaniu populacyjnym z udziałem psów narażonych na hałas 
fajerwerków w wieczór sylwestrowy. Produkt Sileo został podany 89 psom, a 93 psy poddano leczeniu 
pozorowanemu. Dwie główne miary skuteczności stanowiły dokonana przez właściciela ocena 
zachowania psa co najmniej dwie godziny po podaniu ostatniej dawki w porównaniu z poprzednim 
rokiem oraz ocena właściciela dotycząca oznak lęku i strachu po leczeniu. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Sileo zaobserwowano w badaniach? 

Spośród psów, którym podano produkt Sileo, 72% (64 z 89) otrzymało ocenę bardzo dobrą lub dobrą 
za zachowanie w porównaniu z 37% (34 z 93) grupy, którą poddano leczeniu pozorowanemu. Ocena 
dobra za zachowanie oznaczała jedynie łagodne i krótkotrwałe objawy strachu i lęku widoczne u psa, 
natomiast ocena bardzo dobra oznaczała brak widocznych oznak. 

Psom, którym podawano produkt Sileo, przyznano także istotnie niższe oceny za oznaki lęki i strachu 
niż psom poddanym leczeniu pozorowanemu. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Sileo? 

U mniej niż 10 na 100 psów może pojawić się krótkotrwała bladość wyściółki jamy ustnej i dziąseł w 
miejscu podania spowodowana chwilowym miejscowym zwężeniem naczyń krwionośnych. U mniej 
niż 10 na 100 psów mogą również wystąpić sedacja, wymioty i nietrzymanie moczu. 

Produkt Sileo nie powinien być stosowany u psów z ciężkimi zaburzeniami czynności serca i naczyń 
krwionośnych, z ciężką chorobą, taką jak niewydolność nerek lub wątroby, lub psów, u których 
wystąpiła nieoczekiwana sedacja po podaniu poprzedniej dawki. 

Pełny wykaz ograniczeń i działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Sileo znajduje 
się w ulotce dla użytkownika. 

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

W przypadku przypadkowego połknięcia produktu Sileo lub przedłużonego kontaktu z oczami, ustami 
lub wnętrzem jamy ustnej lub nozdrzy należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę dla użytkownika lub opakowanie. Dana osoba nie powinna prowadzić 
pojazdów, ponieważ może dojść do sedacji i zmian w ciśnieniu krwi. 

Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami, ustami lub wnętrzem jamy ustnej bądź nozdrzy. Podczas 
stosowania produktu Sileo należy używać nieprzepuszczalnych, jednorazowych rękawic. 
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W przypadku kontaktu ze skórą jej narażony obszar należy dokładnie spłukać dużą ilością wody 
natychmiast po narażeniu, a ubrania należy zdjąć. W przypadku kontaktu z oczami lub wnętrzem jamy 
ustnej miejsca te należy przepłukać dużą ilością czystej wody. W przypadku wystąpienia objawów 
należy zasięgnąć porady lekarza. 

Kobiety w ciąży powinny unikać kontaktu z produktem, ponieważ w wyniku narażenia na 
deksmedetomidynę może dojść do skurczów macicy i zmniejszenia ciśnienia krwi nienarodzonego 
dziecka. 

Strzykawkę doustną należy umieścić z powrotem w zewnętrznym kartonie natychmiast po każdym 
użyciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Sileo? 

CVMP stwierdził, że korzyści płynące ze stosowania produktu Sileo w zatwierdzonym wskazaniu 
przewyższają ryzyko, i zalecił wydanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Sileo do obrotu. Opis 
stosunku korzyści do ryzyka można znaleźć w module zawierającym dyskusję naukową, będącym 
częścią niniejszego sprawozdania EPAR. 

Inne informacje dotyczące produktu Sileo: 

W dniu 10/06/2015 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Sileo do 
obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu 
znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym. 

Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2015 r. 
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