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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Dexdomitor 
dexmedetomidín 

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

pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vykonal hodnotenie na základe predložených dokumentov, 

a tak 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 vedeckú rozpravu (súčasť správy EPAR). 

Čo je liek Dexdomitor? 

Liek Dexdomitor obsahuje účinnú látku dexmedetomidín, ktorá patrí do triedy liekov s psycholeptickým 

(sedatívnym) účinkom. Ide o injekčný roztok (0,1 mg/ml a 0,5 mg/ml). 

Na čo sa liek Dexdomitor používa? 

Liek Dexdomitor sa používa na sedáciu (upokojovanie) psov a mačiek v týchto situáciách: 

 pri vykonávaní mierne až stredne bolestivých procedúr a vyšetrení, ktoré si vyžadujú, aby bolo 

zviera spútané alebo pod vplyvom sedatív a menej citlivé na bolesť (analgézia). Liek sa používa 

pri neinvazívnych postupoch, to znamená, že postup nezahŕňa otvorenie kože alebo telesnej 

dutiny, 

 pred navodením celkovej anestézie. Keď sa liek použije v prípade mačiek, ako anestetikum by 

sa mal použiť ketamín, 

 pri hlbokej sedácii a analgézii v prípade psov v kombinácii s butorfanolom (sedatívom 

a analgetikom) pri postupoch zahŕňajúcich menší chirurgický zákrok. 

Dávka sa zvolí podľa ošetrovaného druhu zvieraťa, podľa toho, na čo sa liek používa, či sa injekčne 

podá do žily alebo do svalu a v závislosti od ďalších liekov, ktoré sa tiež použijú. Dávka v prípade psov 

závisí od plochy povrchu tela (vypočítaného pomocou telesnej hmotnosti) a v prípade mačiek závisí od  



telesnej hmotnosti. Psom sa liek Dexdomitor podáva formou intravenóznej alebo intramuskulárnej 

injekcie Mačkám sa liek podáva formou intramuskulárnej injekcie. Dĺžka a intenzita sedácie a analgézie 

závisia od použitej dávky. 

Akým spôsobom liek Dexdomitor účinkuje? 

Dexmedetomidín je agonista adrenoceptora alfa 2. Účinkuje tak, že bráni uvoľňovaniu 

neurotransmitera noradrenalínu z nervových buniek v tele. Neurotransmitery sú chemikálie, ktoré 

nervovým bunkám umožňujú vzájomnú komunikáciu. Keďže noradrenalín sa podieľa na udržiavaní 

bdelosti a na prebudení, jeho znížené uvoľňovanie znižuje úroveň vedomia vrátane pocitu bolesti. 

Dexmedetomidín je úzko spojený s ďalšou látkou, ktorá sa používa na sedáciu zvierat, 

medetomidínom, ktorý sa vo veterinárnej medicíne používa už mnoho rokov. 

Ako bol liek Dexdomitor skúmaný? 

Liek Dexdomitor sa skúmal v štúdiách zahŕňajúcich mačky a psov, v prípade ktorých sa účinnosť 

prípravku porovnávala s účinnosťou medetomidínu. Tieto štúdie zahŕňali psov a mačky rôzneho veku 

a plemien, ktoré podstúpili procedúry vyžadujúce sedáciu alebo analgéziu. V prípade psov sa skúmala 

intravenózna, ako aj intramuskulárna injekcia lieku Dexdomitor. 

Liek Dexdomitor sa tiež porovnával s medetomidínom ako premedikáciou (sedácia pred anestéziou) 

v prípade mačiek, ktoré mali dostať celkovú anestéziu pomocou ketamínu, a v prípade hlbokej sedácie 

psov v kombinácii s butorfanolom. Napokon sa liek skúmal ako premedikácia v prípade psov a mačiek 

pred navodením celkovej anestézie. 

Aký prínos preukázal liek Dexdomitor v týchto štúdiách? 

V štúdiách sa preukázalo, že liek Dexdomitor má pri navodení sedácie a analgézie v prípade psov 

a mačiek rovnakú úroveň účinnosti ako medetomidín. Pokiaľ ide o medetomidín, dobrá alebo výborná 

analgézia sa dosiahla v prípade 40 až 50 % zvierat, čo podporuje používanie lieku pri neinvazívnych 

mierne až stredne bolestivých postupoch. 

Liek Dexdomitor bol pri navodení celkovej anestézie mačiek v kombinácii s ketamínom prinajmenšom 

rovnako účinný ako medetomidín. Liek Dexdomitor preukázal primeranú účinnosť aj pri intenzívnej 

sedácii psov v kombinácii s butorfanolom a pri premedikácii u psov a mačiek pred navodením celkovej 

anestézie, čím sa znížilo množstvo anestetika, ktoré psy a mačky potrebovali. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Dexdomitor?  

Liek Dexdomitor spôsobuje zníženie srdcového pulzu a telesnej teploty. Okrem toho sa zvýši krvný 

tlak, ktorý sa potom vráti na bežnú úroveň alebo pod bežnú úroveň. U niektorých psov a mačiek môže 

dôjsť k zníženiu rýchlosti dýchania a sliznice sa môžu zdať bledé alebo modrasté. Päť až desať minút po 

podaní injekcie alebo počas zotavovania sa môže vyskytnúť vracanie. Počas sedácie sa môže vyskytnúť 

svalový tremor (triaška) a nepriehľadnosť rohovky (hmlisté škvrny v rohovke, čírej časti oka v prednej 

časti zrenice). Ďalšie vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť, keď sa liek Dexdomitor používa s inými 

liekmi. Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Dexdomitorsa nachádza 

v písomnej informácii pre používateľov. 
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Liek sa nemá používať v prípade zvierat, ktoré majú problémy so srdcom alebo s krvnými cievami, 

ktoré majú závažné systémové (celé telo postihujúce) ochorenie, ktoré umierajú alebo o ktorých sa 

vie, že sú precitlivené (alergické) na dexmedetomidín alebo na iné zložky lieku. 

Bezpečnosť používania lieku Dexdomitor sa neskúmala u šteniat mladších ako 16 týždňov ani u mačiat 

mladších ako 12 týždňov. 

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

V prípade náhodného samoinjikovania alebo užitia ústami lieku Dexdomitor treba ihneď vyhľadať 

lekársku pomoc a ukázať lekárovi písomnú informáciu pre používateľov alebo obal. Vzhľadom na riziko 

útlmu a zmien krvného tlaku sa však neodporúča viesť vozidlo. Treba sa vyhýbať kontaktu prípravku 

s kožou, očami alebo sliznicami (vlhkými povrchmi tela). V prípade kontaktu sa odporúča postihnuté 

miesto vypláchnuť veľkým množstvom vody. Odporúča sa použiť vodotesné rukavice. Tehotné ženy 

majú byť mimoriadne opatrné, aby sa predišlo samoinjikovaniu. Osoby precitlivené na dexmedetomidín 

alebo na iné zložky lieku majú byť obozretné pri podávaní lieku.  

Prečo bol liek Dexdomitor povolený?  

Výbor CHMP rozhodol, že prínosy lieku Dexdomitor sú väčšie než riziká spojené s jeho používaním, 

a odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku na trh. Pomer rizika a prínosu sa nachádza v časti 

venovanej vedeckej rozprave v tejto správe EPAR. 

Ďalšie informácie o lieku Dexdomitor 

Dňa 30. augusta 2002 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Dexdomitor na trh platné 

v celej Európskej únii. Platnosť povolenia na uvedenie na trh bola predĺžená 2. augusta 2007. 

Informácie o predpisovaní tohto lieku sú uvedené na označení obalu alebo na vonkajšom obale. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 30/08/2012. 

 

 


