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Rezumat EPAR destinat publicului 

Sileo 
clorhidrat de dexmedetomidină 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare. Scopul documentului 
este să explice modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru produse medicamentoase 
de uz veterinar (CVMP), în baza documentației furnizate, a condus la recomandările privind condițiile 
de utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuție directă cu medicul veterinar. Dacă aveți nevoie de 
informații suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, 
adresați-vă medicului veterinar. Dacă doriți informații suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiți 
Dezbaterea științifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Sileo? 

Sileo este un medicament de uz veterinar care conține clorhidrat de dexmedetomidină. Este disponibil 
sub formă de gel oromucosal (un gel care se aplică pe mucoasa orală). 

Pentru ce se utilizează Sileo? 

Sileo se utilizează la câini pentru atenuarea anxietății acute și a fricii asociate zgomotului. Semnele 
tipice ale anxietății și fricii la câini includ respirația rapidă și superficială, tremorul, agitația, căutarea 
oamenilor, ascunderea sau încercarea de a scăpa, refuzul de a mânca și urinarea și defecarea 
necorespunzătoare. Sileo se aplică pe mucoasa orală a câinelui, între obraz și gingie, dintr-o seringă 
preumplută pentru administrare orală. Se administrează o doză inițială fie atunci când câinele prezintă 
primele semne de anxietate, fie atunci când stăpânul identifică un stimul tipic, de exemplu, sunetul 
unor artificii sau al unui tunet. Doza care urmează să fie administrată depinde de greutatea corporală a 
câinelui. În cazul în care zgomotul continuă și câinele prezintă din nou semne de anxietate și frică, pot 
fi administrate doze suplimentare la intervale de două ore, de până la 5 ori pe durata fiecărui 
eveniment. 
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Cum acționează Sileo? 

Substanța activă din Sileo, clorhidratul de dexmedetomidină, este un tip de sedativ numit agonist la 
nivelul receptorilor adrenergici alfa-2. Medicamentul acționează prin împiedicarea eliberării 
neurotransmițătorului numit noradrenalină din celulele nervoase în organism. Neurotransmițătorii sunt 
substanțe chimice care permit comunicarea intercelulară la nivelul celulelor nervoase. Întrucât 
noradrenalina este implicată în menținerea stării de alertă și excitație, reducerea eliberării sale scade 
severitatea anxietății acute și a fricii asociate zgomotului. 

Cum a fost studiat Sileo? 

Eficacitatea Sileo a fost investigată într-un studiu de teren care a inclus câini expuși la zgomotul 
produs de artificii de revelion. Sileo a fost administrat la 89 de câini, iar 93 de câini au primit un 
preparat inactiv. Cei doi indicatori principali al eficacității au fost evaluarea de către stăpân a 
comportamentului câinelui la cel puțin două ore de la ultima doză în comparație cu anul precedent și 
scorul acordat de stăpân pentru semnele de anxietate și frică după tratament. 

Ce beneficii a prezentat Sileo pe parcursul studiilor? 

72 % (64 din 89) dintre câinii tratați cu Sileo au avut un scor excelent sau bun pentru comportament, 
în comparație cu 37 % (34 din 93) din grupul căruia i s-a administrat preparatul inactiv. Scorul bun 
pentru comportament a indicat doar semne ușoare și de scurtă durată pentru anxietatea și frica 
prezentate de câine, în timp ce scorul excelent pentru comportament a indicat lipsa oricărui semn. 

De asemenea, câinii tratați cu Sileo au prezentat scoruri semnificativ mai mici pentru anxietate și frică 
în comparație cu câinii cărora li s-a administrat preparatul inactiv. 

Care sunt riscurile asociate cu Sileo? 

La mai puțin de 10 câini din 100 poate apărea paloare de scurtă durată a mucoasei gurii și a gingiilor la 
nivelul locului de aplicare, din cauza îngustării locale temporare a vaselor de sânge. De asemenea, pot 
apărea sedare, vărsături și incontinență urinară la mai puțin de 10 câini din 100. 

Sileo este contraindicat la câinii cu tulburări grave ale inimii și vaselor sangvine, cu boli grave, cum ar 
fi insuficiența renală sau hepatică, sau la câini care au fost sedați în mod neprevăzut din cauza unei 
doze anterioare. 

Pentru lista completă a restricțiilor și efectelor secundare raportate în asociere cu Sileo, consultați 
prospectul. 

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

Dacă Sileo este ingerat accidental sau dacă se produce contactul prelungit cu ochii, buzele sau 
interiorul gurii sau al nasului, trebuie solicitat imediat sfatul medicului, iar prospectul sau eticheta 
trebuie să-i fie prezentată medicului. Persoana afectată nu trebuie să conducă, întrucât pot apărea 
efecte precum sedarea și modificări ale tensiunii arteriale. 

Trebuie evitat contactul cu pielea, ochii, buzele sau interiorul gurii sau al nasului. Când se manipulează 
Sileo trebuie folosite mănuși impermeabile de unică folosință. 
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În caz de contact cu pielea, pielea expusă trebuie spălată imediat după expunere cu apă din 
abundență, iar hainele contaminate trebuie îndepărtate. În caz de contact cu ochii sau interiorul gurii, 
zona trebuie clătită din abundență cu apă proaspătă. În cazul apariției simptomelor, trebuie solicitat 
imediat sfatul medicului. 

Femeile gravide trebuie să evite contactul cu produsul întrucât, după expunerea la dexmedetomidină, 
este posibil să apară contracții uterine și scăderea tensiunii arteriale a fătului. 

Pentru siguranța copiilor, seringa pentru administrare orală trebuie pusă la loc în cutia exterioară 
imediat după fiecare utilizare. 

De ce a fost aprobat Sileo? 

CVMP a concluzionat că beneficiile Sileo sunt mai mari decât riscurile asociate în indicația aprobată și a 
recomandat acordarea autorizației de introducere pe piață pentru produs. Raportul beneficiu-risc poate 
fi găsit în modulul Dezbaterea științifică din prezentul EPAR. 

Alte informații despre Sileo: 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Sileo, valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, la 10/06/2015. Informațiile privind eliberarea pe bază de rețetă a acestui 
produs pot fi găsite pe etichetă/ ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în aprilie 2015. 
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