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Rezumat EPAR destinat publicului 

Prevomax 
maropitant 

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

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

Ce este Prevomax și pentru ce se utilizează? 

Prevomax este un medicament veterinar utilizat pentru tratarea vărsăturilor la câini și pisici, în 
combinație cu alte măsuri de susținere, sau pentru prevenirea vărsăturilor(cu excepția celor induse 
de răul de mișcare). 
 
La pisici, Prevomax este utilizat și pentru a reduce greața. 
 
La câini, Prevomax poate fi utilizat și pentru a împiedica greața și vărsăturile înainte și după o 
operație chirurgicală, precum și pentru îmbunătățirea recuperării din anestezia generală după 
utilizarea morfinei. De asemenea, Prevomax este utilizat pentru a preveni și a trata greața cauzată 
de chimioterapie la câini. 
 
Prevomax conține substanța activă maropitant. 
 
Prevomax este un „medicament generic”. Aceasta înseamnă că Prevomax conține aceeași substanță 
activă și acționează în același fel cu un „medicament de referință” deja autorizat în Uniunea 
Europeană (UE), numit Cerenia. 

Cum se utilizează Prevomax? 

Medicamentul se poate obține numai pe bază de rețetă și este disponibil sub formă de soluție 
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injectabilă. Prevomax se injectează o dată pe zi, subcutanat sau intravenos (1 mg pe kg de greutate 
corporală) timp de până la cinci zile. Pentru a preveni vărsăturile, Prevomax trebuie administrat cu 
mai mult de o oră înaintea evenimentului care poate cauza vărsături. 

Pentru mai multe informații, consultați prospectul. 

Cum acționează Prevomax? 

Substanța activă din Prevomax, maropitantul, împiedică legarea unei substanțe chimice din corp 
(substanța P) de anumite ținte, numite receptori ai neurochininei 1 (NK1), care se găsesc la 
suprafața celulelor din acea parte a creierului care controlează greața și vărsăturile.  Când se leagă 
de acești receptori, substanța P provoacă greață și vărsături. Blocând acești receptori, maropitantul 
poate să prevină greața și vărsăturile. 

Cum a fost studiat Prevomax? 

Pentru medicamentul de referință, Cerenia, au fost efectuate deja studii cu privire la beneficiile și 
riscurile asociate cu substanța activă în utilizările aprobate și nu trebuie repetate pentru Prevomax. 
Ca pentru toate medicamentele, compania a furnizat studii cu privire la calitatea Prevomax. Nu au 
fost necesare studii de „bioechivalență” pentru a investiga dacă Prevomax este absorbit în același 
mod ca medicamentul de referință, Cerenia soluție injectabilă, pentru a produce același nivel de 
substanță activă în sânge. Deoarece se administrează prin injecție intravenoasă, substanța activă 
din Prevomax ajunge direct în fluxul sanguin. Când se administrează prin injecție subcutanată, se 
preconizează că substanța activă din Prevomax se absoarbe în același fel ca medicamentul de 
referință. 

Care sunt beneficiile și riscurile asociate cu Prevomax? 

Având în vedere că Prevomax este un medicament generic și că este bioechivalent cu medicamentul 
de referință, beneficiile și riscurile asociate sunt considerate identice cu cele ale medicamentului de 
referință. 

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

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Prevomax au fost incluse informații 
referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de profesioniștii 
în domeniul sănătății și de proprietarii sau îngrijitorii de animale. Precauțiile sunt aceleași ca pentru 
medicamentul de referință, întrucât Prevomax este un medicament generic. 

De ce a fost aprobat Prevomax? 

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al agenției a concluzionat că, în conformitate 
cu cerințele UE, s-a demonstrat că Prevomax are o calitate comparabilă și este bioechivalent cu 
Cerenia soluție injectabilă. Prin urmare, CVMP a considerat că, la fel ca în cazul Cerenia, beneficiile 
sunt mai mari decât riscurile identificate. Comitetul a recomandat aprobarea utilizării Prevomax în 
UE. 

Alte informații despre Prevomax 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Prevomax, valabilă pe 
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întreg teritoriul UE, la 19/06/2017. 

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

EPAR-ul complet pentru medicamentul de referință este, de asemenea, disponibil pe site-ul agenției. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în aprilie 2017. 
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