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Rezumat EPAR destinat publicului 

Profender 
emodepsidă / praziquantel 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru 
Profender. Documentul explică modul în care agenția a evaluat medicamentul de uz veterinar, pentru a 
recomanda autorizarea în Uniunea Europeană (UE) și condițiile de utilizare. Scopul documentului nu 
este să ofere recomandări practice referitoare la utilizarea Profender. 

Pentru informații practice privind utilizarea Profender, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să 
citească prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Ce este Profender? 

Profender este un medicament antiparazitar care conține două substanțe active, emodepsidă și 
praziquantel. Profender este disponibil sub formă de soluție care se administrează la pisici și sub formă 
de comprimate cu eliberare modificată care se administrează la câini. 

Soluția Profender este ambalată în pipete spot-on, care sunt deja umplute cu cantitatea 
corespunzătoare de Profender necesară pentru tratarea unei pisici (există 3 mărimi de pipete pentru 
pisici de diferite greutăți), și în sticlă cu dozare multiplă pentru utilizarea exclusivă în chirurgia 
veterinară, în care medicul veterinar măsoară volumul exact de Profender necesar pentru fiecare 
pisică, înainte de aplicare. 

Comprimatele de Profender sunt disponibile în trei concentrații diferite pentru a acoperi o gamă de 
greutăți diferite (câini de talie mică, mijlocie sau mare). 

Ce este Profender și pentru ce se utilizează? 

Profender se utilizează pentru tratarea pisicilor și câinilor care au sau riscă să se îmbolnăvească de 
infecții parazitare „mixte” (cauzate de mai mulți paraziți). Profender este eficace în tratarea infecțiilor 
cauzate de anumite tipuri de viermi rotunzi, lați, precum și a strongilozei pulmonare la pisici. 
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Cum se utilizează Profender? 

Soluția Profender este ambalată în pipete spot-on, care sunt deja umplute cu cantitatea 
corespunzătoare de Profender necesară pentru tratarea unei pisici (există 3 mărimi de pipete pentru 
pisici de diferite greutăți), și în sticlă cu dozare multiplă pentru utilizarea exclusivă în chirurgia 
veterinară, în care medicul veterinar măsoară volumul exact de Profender necesar pentru fiecare 
pisică, înainte de aplicare. 

Comprimatele de Profender sunt disponibile în trei concentrații diferite pentru a acoperi o gamă de 
greutăți diferite (câini de talie mică, mijlocie sau mare). Medicamentul se poate obține numai pe bază 
de rețetă. 

Pisicile sunt tratate utilizând gama de soluție Profender cu pipete spot-on. Cantitatea corespunzătoare 
de Profender (conținutul unei pipete pline sau volumul măsurat de medicul veterinar) se aplică pe 
pielea pisicii, după ce s-a făcut o cărare în părul de pe ceafă. 

Câinii sunt tratați folosind comprimate de Profender cu eliberare modificată, care se administrează pe 
gură, când câinele refuză să mănânce. Numărul corespunzător de comprimate sau de jumătăți de 
comprimat se calculează în funcție de greutatea câinelui. 

Profender se administrează în monoterapie pentru viermi rotunzi și lați. Pentru strongiloza pulmonară 
sunt necesare două tratamente la o distanță de două săptămâni unul de celălalt. 

Cum acționează Profender? 

Cele două substanțe active din compoziția Profender interacționează cu diferite părți ale sistemelor 
paraziților. Emodepsida interferează cu anumiți receptori specifici din sistemul nervos al viermilor 
rotunzi, ceea ce duce la paralizia și moartea lor. Praziquantel distruge stratul exterior asemănător pielii 
la viermii lați, provocând paralizia și moartea lor. 

Ce beneficii a prezentat Profender pe parcursul studiilor? 

Eficacitatea fiecărui produs împotriva viermilor specifici rotunzi și lați a fost analizată atât în studii de 
laborator, cât și în ample studii de teren (unul pentru soluția spot-on pentru pisici și altul pentru 
comprimatele pentru câini) care au fost efectuate în mai multe locuri diferite din Europa. În fiecare din 
studiile de teren, animalele de diferite rase, grupe de vârstă și cu greutăți diferite, care erau infectate 
în mod natural cu viermi parazitari gastrointestinali rotunzi sau lați, au fost tratate fie cu Profender, fie 
cu alt medicament antiparazitar aprobat pentru această indicație selamectină, pentru pisici, și 
milbemicin oximă și praziquantel, pentru câini. Eficacitatea a fost măsurată prin analizarea numărului 
de ouă de viermi sau de segmente de viermi lați eliminate în materiile fecale ale animalului după 
tratament. Rezultatele studiilor de laborator și ale studiilor de teren, atât pentru pisici, cât și pentru 
câini, au arătat că Profender este la fel de eficace ca medicamentul de comparație. Peste 90% din pisici 
și 99% din câini nu prezentau infecție cu viermi rotunzi sau lați după tratamentul cu Profender. 

Pentru strongiloza pulmonară la pisici, un studiu de laborator și un studiu de teren au arătat că 
Profender reduce cu peste 99% numărul de larve care trec în materiile fecale ale animalelor. Studiul de 
laborator a arătat că Profender reduce cu peste 99% numărul de viermi din plămâni. 
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Care sunt riscurile asociate cu Profender? 

Pisicile, în cazuri foarte rare, pot saliva sau vomita în urma tratamentului. În cazuri foarte rare, pot 
apărea efecte secundare ușoare și trecătoare la nivelul sistemului nervos cum sunt ataxia 
(incapacitatea de coordonare a mișcărilor musculare) sau tremor (tremurături). Se crede că aceasta se 
întâmplă dacă pisica linge locul de aplicare imediat după tratament. De asemenea, în cazuri foarte 
rare, se poate produce temporar și prurit, inflamare sau căderea părului în locul unde a fost aplicat 
produsul, pe pielea pisicii. Aceste semne dispar fără tratament suplimentar. 

Nu au fost raportate efecte secundare la câini. 

Profender nu trebuie folosit la animale tinere (pisici sub vârsta de 8 săptămâni sau cu greutatea sub 
0,5 kg sau căței sub vârsta de 12 săptămâni sau cu greutatea sub 1 kg). 

Ca și în cazul altor produse de acest tip, Profender trebuie utilizat numai la pisicile sau câinii bolnavi, 
după o evaluare a raportului beneficiu-risc de către medicul veterinar. Profender nu se administrează 
altor specii de animale. 

Profender nu trebuie să ajungă în apele de suprafață, deoarece poate fi dăunător pentru organismele 
acvatice. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

La administrarea soluției Profender în pipete spot-on, trebuie evitat contactul conținutului pipetei cu 
pielea, iar animalele nu trebuie mângâiate, periate sau lăsate să se curețe unele pe altele, înainte de 
uscarea locului de aplicare. Persoana care administrează doza nu are voie să fumeze, să mănânce sau 
să bea, iar mâinile trebuie spălate bine după aplicarea produsului. În caz de expunere accidentală, 
ochii trebuie clătiți cu apă, iar pielea trebuie spălată cu apă și săpun. 

Solventul din soluția Profender spot-on poate păta anumite materiale, cum ar fi pielea, țesăturile, 
materialele plastice și suprafețele finite, deci trebuie evitat contactul produsului cu astfel de suprafețe. 

De asemenea, utilizatorii trebuie să se spele pe mâini după administrarea comprimatelor de Profender 
la câini. 

De ce a fost aprobat Profender? 

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al agenției a hotărât că beneficiile Profender 
sunt mai mari decât riscurile asociate și a recomandat aprobarea utilizării sale în UE. 

Alte informații despre Profender: 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Profender, valabilă pe întreg 
teritoriul UE, la 27 iulie 2005. 

EPAR-ul complet pentru Profender este disponibil pe site-ul agenției:  ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Pentru mai multe informații 
referitoare la tratamentul cu Profender, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să citească 
prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în martie 2016.  
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