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Rezumat EPAR destinat publicului 

Fortekor Plus 
pimobendan/benazepril clorhidrat 

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

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

 

Ce este Fortekor Plus și pentru ce se utilizează? 

Fortekor Plus este un medicament veterinar utilizat pentru tratarea insuficienței cardiace congestive la 
câini. Insuficiența cardiacă congestivă este o afecțiune în care inima nu poate pompa suficient sânge în 
organism. Acest lucru poate duce la intoleranță la activitatea fizică (incapacitatea de a efectua 
activitate fizică), dificultăți de respirație și retenție de lichide. Fortekor Plus conține două substanțe 
active, pimobendan și benazepril clorhidrat. Acest medicament se utilizează numai la câinii la care 
insuficiența cardiacă este deja controlată cu aceleași doze de pimobendan și benazepril clorhidrat 
administrate ca medicamente separate. 

Cum se utilizează Fortekor Plus? 

Fortekor Plus este disponibil sub formă de comprimate (pimobendan 1,25 mg/benazepril clorhidrat 
2,5 mg și pimobendan 5 mg/benazepril clorhidrat 10 mg) și se poate obține numai pe bază de rețetă. 

Fortekor Plus se administrează de două ori pe zi, cu aproximativ o oră înainte de hrănire. Doza se 
ajustează în funcție de greutatea corporală. 

Pentru mai multe informații, consultați prospectul. 
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Cum acționează Fortekor Plus? 

Pimobendanul este o substanță inotropă (stimulant cardiac) care mărește puterea de contracție a 
mușchiului cardiac și dilată vasele sangvine care transportă sângele la și de la inimă, reducând astfel 
sarcina inimii. 

Benazeprilul este un precursor, o substanță care, în organism, este transformată în benazeprilat. 
Benazeprilatul este un „inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei (ACE)”. Inhibitorii ACE scad 
producția de angiotensină II, un vasoconstrictor puternic (o substanță care îngustează vasele 
sangvine). Când producția de angiotensină II este scăzută, vasele sangvine se relaxează și se lărgesc, 
ceea ce permite scăderea presiunii arteriale, reducând sarcina asupra inimii. 

Atât pimobendanul, cât și benazeprilul sunt deja autorizate pentru câini ca medicamente separate. 

Ce beneficii a prezentat Fortekor Plus pe parcursul studiilor? 

Într-un studiu de teren, care a cuprins 67 de câini cu insuficiență cardiacă congestivă, tratamentul cu 
Fortekor Plus a fost comparat cu tratamentele cu pimobendan și benazepril administrate ca tratamente 
distincte. Principalul indicator al eficacității a fost scorul total al intoleranței la activitatea fizică, 
comportamentului, efortului de respirație, tusei și dificultăților de respirație pe timpul nopții. Studiul a 
dovedit că Fortekor Plus a fost la fel de eficace ca pimobendanul și benazeprilul atunci când au fost 
administrate ca tratamente distincte. 

Care sunt riscurile asociate cu Fortekor Plus? 

Fortekor Plus este contraindicat la câinii cu cardiomiopatie hipertrofică (afecțiune a mușchiului cardiac 
în care pereții inimii se îngroașă reducând debitul de sânge pompat), cu afecțiuni clinice în care debitul 
de sânge pompat de inimă nu poate crește din motive de natură funcțională sau anatomică (de 
exemplu, îngustarea aortei sau a arterei pulmonare). De asemenea, este contraindicat la câinii cu 
tensiune arterială scăzută, volum scăzut al sângelui, valori reduse ale sodiului din sânge sau cu 
insuficiență renală acută (de scurtă durată). 

Cele mai frecvente efecte secundare asociate cu pimobendanul (care pot afecta mai mult de 1 câine 
din 10 000) sunt creșterea frecvenței cardiace și vărsăturile. 

Cele mai frecvente efecte secundare asociate cu benazeprilul sunt episoade de vărsături de scurtă 
durată, lipsă de coordonare sau semne de oboseală. 

Pentru lista completă a restricțiilor și efectelor secundare raportate asociate cu Fortekor Plus, consultați 
prospectul.  

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

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Fortekor Plus au fost incluse informații 
referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de personalul 
medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale. 

Persoanele care sunt hipersensibile (alergice) la pimobendan sau benazepril clorhidrat trebuie să evite 
contactul cu Fortekor Plus. 
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Dacă o persoană înghite accidental produsul, trebuie să solicite imediat sfatul medicului, iar prospectul 
sau eticheta trebuie prezentată medicului. 

Femeile gravide trebuie să aibă o grijă deosebită să evite înghițirea accidentală a Fortekor Plus, 
întrucât s-a demonstrat că inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (ACE) afectează fătul în 
cursul sarcinii. 

De ce a fost aprobat Fortekor Plus? 

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

Alte informații despre Fortekor Plus 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Fortekor Plus, valabilă pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene, la 8 septembrie 2015. 

EPAR-ul complet pentru Fortekor Plus este disponibil pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pentru mai multe informații 
referitoare la tratamentul cu Fortekor Plus, citiți prospectul (care face parte, de asemenea, din EPAR) 
sau adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în iulie 2015. 
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