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Súhrn správy EPAR pre verejnosť

Fevaxyn Pentofel

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor 

pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vyhodnotil vykonané štúdie, aby dospel k odporúčaniam, ako 

používať liek. 

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho 

zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami 

výboru CVMP viac informácií, prečítajte si odbornú rozpravu (súčasť správy EPAR).

Čo je Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel je vakcína pre mačky vo forme injekčného roztoku v predplnenej injekčnej 

striekačke. Fevaxyn Pentofel obsahuje nasledujúce inaktivované vírusy: vírus panleukopénie mačiek, 

vírus rinotracheitídy mačiek, kalicivírus mačiek, vírus leukémie mačiek a inaktivovanú baktériu mačiek 

Chlamydophila felis.

Na čo sa Fevaxyn Pentofel používa?

Fevaxyn Pentofel sa používa na imunizáciu zdravých mačiek vo veku 9 týždňov alebo starších proti 

panleukopénii mačiek, leukémii mačiek a proti respiratórnym ochoreniam spôsobeným vírusom 

rinotracheitídy mačiek, kalicivírusom mačiek a Chlamydophila felis mačiek.

Obsah predplnenej injekčnej striekačky sa pretrepe a podáva subkutánnou (podkožnou) injekciou. 

Mačkám vo veku 9 týždňov a starším sa podávajú dve dávky s odstupom 3 až 4 týždňov. Odporúča sa 

ďalšia dávka pre mačatá, ktoré sú chované v prostredí s vysokým rizikom infekcie vírusom leukémie 

mačiek (FeLV), ak bola prvá dávka vakcíny aplikovaná vo veku do 12 týždňov. Fevaxyn Pentofel sa 

potom podáva raz ročne. 
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Akým spôsobom Fevaxyn Pentofel účinkuje?

Fevaxyn Pentofel obsahuje malé množstvá štyroch inaktivovaných vírusov a jednej inaktivovanej 

baktérie. Táto malá expozícia po vpichnutí pomáha imunitnému systému mačiek rozpoznať vírusy 

a baktériu a zaútočiť na ne. Pri expozícii mačky týmto vírusom alebo baktérii neskôr, počas života, sa 

mačka buď vôbec neinfikuje alebo bude mať omnoho slabšiu infekciu.

Ako bol skúmaný účinok prípravku Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel bol skúmaný proti leukémii mačiek, proti respiratórnym ochoreniam spôsobeným 

vírusom rinotracheitídy mačiek, kalicivírusom mačiek a Chlamydophila felis mačiek, ako aj proti 

ochoreniu spôsobenému vírusom panleukopénie mačiek. 

Okrem toho boli spracované údaje zo štúdií mačiek rôznych plemien, aby sa zaznamenali všetky 

vedľajšie účinky Fevaxyn Pentofelu po prvom a druhom očkovaní. 

Aký prínos preukázal Fevaxyn Pentofel v týchto štúdiách?

Ukázalo sa, že Fevaxyn Pentofel je účinný proti leukémii mačiek, proti respiratórnym ochoreniam 

spôsobeným vírusom rinotracheitídy mačiek, kalicivírusom mačiek a Chlamydophila felis mačiek, ako aj 

proti ochoreniu spôsobenému vírusom panleukopénie mačiek.

V klinickej skúške sledovania vedľajších účinkov po prvej vakcinácii nemalo žiadne vedľajšie účinky 

94,2 % mačiek a po druhej vakcinácii 99 % mačiek.

Aké sú vedľajšie účinky Fevaxyn Pentofelu?

U niektorých vakcinovaných mačiek sa môžu dostaviť postvakcinačné reakcie ako prechodné zvýšenie 

telesnej teploty, vracanie, anorexia (mačka nežerie) alebo depresie, ktoré obyčajne vymiznú v 

priebehu 24 hodín.

Niekedy sa môže objaviť v mieste aplikácie opuch, bolestivosť, svrbenie alebo strata ochlpenia. Vo 

veľmi ojedinelých prípadoch sú v priebehu prvých hodín po vakcinácii pozorované anafylaktoidné 

reakcie (ťažká alergia) s edémom (tekutina zhromaždená pod kožou), svrbením, respiračnými 

poruchami a poruchami srdcovej činnosti, vážnymi gastrointestinálnymi príznakmi alebo šokom.

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?

Fevaxyn Pentofel obsahuje minerálny olej. Náhodný vpich sebe samému môže mať za následok vznik 

silnej bolesti a opuchu, hlavne ak je aplikovaný do kĺbu alebo do prsta, a v mimoriadnych prípadoch 

môže mať za následok stratu postihnutého prsta. Pri náhodnom vpichu tohto lieku sebe samému 

vyhľadajte okamžite lekársku pomoc, aj v prípade aplikácie len veľmi malého množstva. Písomnú 

informáciu pre používateľov vezmite so sebou. Ak bolesť pretrváva viac než 12 hodín po lekárskom 

vyšetrení, vyhľadajte opäť lekársku pomoc.

Prečo bol Fevaxyn Pentofel schválený?

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínos Fevaxyn Pentofelu je väčší 

ako akékoľvek riziká spojené s jeho použitím pri imunizácii zdravých mačiek vo veku 9 týždňov alebo 

starších proti mačacím vírusom. Odporučil pre Fevaxyn Pentofel udeliť povolenie na uvedenie na trh. 

Pomer prínosu a rizika nájdete v odbornej rozprave tejto správy EPAR.
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Ďalšie informácie o prípravku Fevaxyn Pentofele:

Dňa 5. februára 1997 Európska komisia udelila pre Fevaxyn Pentofel povolenie na uvedenie na trh 

platné v celej Európskej únii. Informácie o predpisovaní tohto lieku nájdete na obale.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: v júni 2013.
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