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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Prac-tic 
pyriprol 

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 Prac-tic? 

Prac-tic je spot-on roztok (na kvapkanie), ktorý obsahuje účinnú látku pyriprol. 

Podáva sa psom pomocou naplnených pipiet na kvapkanie, teda malých plastových nádob, ktoré 
obsahujú už odmerané množstvo lieku Prac-tic potrebné na ošetrenie jedného psa (liek Prac-tic sa 
dodáva v 4 rôznych veľkostiach pre rôzne veľkosti psov). Pre veľkých psov možno bude potrebné 
kombinovať pipety na dosiahnutie správnej dávky. Po rozhrnutí srsti na chrbte psa medzi lopatkami 
a pozdĺž celej chrbtice treba vytlačiť obsah pipety priamo na kožu na jednom až troch miestach. 

Na čo sa liek Prac-tic používa? 

Liek Prac-tic je tzv. ektoparazitikum, to znamená, že je určený na zabíjanie parazitov žijúcich na koži 
alebo v srsti zvierat, ako sú blchy a kliešte.  

Liek Prac-tic sa používa na liečbu a prevenciu napadnutia kliešťami a blchami u psov. Liek je účinný 
minimálne počas 4 týždňov po aplikácii. 

Akým spôsobom liek Prac-tic účinkuje? 

Účinná látka lieku Prac-tic, pyriprol, vzájomne pôsobí s receptorom, ktorý sa podieľa na prenose 
nervových vzruchov (GABA receptor). Toto interferuje s nervovým systémom bĺch alebo kliešťov 
a spôsobuje smrť týchto parazitov. Dospelé blchy sa usmrtia ešte pred tým, ako nakladú vajíčka. 
Keďže liek Prac-tic úplne eliminuje produkciu vajíčok, prerušuje životný cyklus bĺch.  
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Akým spôsobom bol liek Prac-tic skúmaný? 

Boli poskytnuté údaje o farmaceutickej kvalite, o znášanlivosti tohto lieku u psov a o bezpečnosti u ľudí 
(ľudia v kontakte s prípravkom) a o životnom prostredí.  

Účinnosť látky pyriprol proti napadnutiu psov blchami a kliešťami sa skúmala v laboratórnych štúdiách 
a v terénnych skúškach.  

Uskutočnili sa dve terénne štúdie na psoch vo veterinárnych ambulanciách vo viacerých európskych 
krajinách a v rôznych geografických regiónoch. Liečili sa psy rôznych plemien a rôznych vekových 
a hmotnostných skupín, ktoré boli napadnuté blchami alebo kliešťami. Podával sa im liek Prac-tic alebo 
iné prípravky schválené pre túto indikáciu v Európe. Účinnosť sa merala podľa počtu živých kliešťov 
alebo bĺch v rôznych časových odstupoch v priebehu 3 mesiacov po aplikácii.  

Aký prínos preukázal liek Prac-tic v týchto štúdiách? 

Na základe výsledkov terénnych skúšok sa preukázala účinnosť lieku Prac-tic pri liečbe a prevencii 
napadnutia blchami a kliešťami u psov. Liek zabíja blchy v priebehu 24 hodín a kliešte v priebehu 48 
hodín po podaní a jeho účinok pretrváva minimálne 4 týždne.  

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Prac-tic?  

Najčastejšie vedľajšie účinky u psov sú lokálne reakcie na mieste podania: zmena farby srsti, 
vypadnutie chlpov a svrbenie a aj zmeny vo vzhľade srsti (mastný vzhľad a zlepenie chlpov). Ak si pes 
olíže miesto podania prípravku, môže krátko intenzívne sliniť. 

Liek Prac-tic sa nemá používať u psov mladších než 8 týždňov alebo s hmotnosťou menšou ako 2 kg, 
keďže účinok lieku nebol dostatočne skúmaný na týchto zvieratách. Tak ako aj v prípade iných liekov 
z tejto skupiny, liek Prac-tic sa nemá používať u zvierat alebo psov, ktoré sa práve zotavili z choroby. 
Tento produkt bol osobitne vyvinutý pre psov a nemá sa používať u iných druhov zvierat. 

Liek Prac-tic sa nemá dostať do vodných plôch, pretože môže mať škodlivý účinok na vodné organizmy. 

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

Z dôvodov prevencie sa treba vyhýbať priamemu kontaktu s liečenými psami a deti sa nemajú hrať 
s liečeným zvieraťom dovtedy, kým neuschne miesto podania lieku. Nedávno liečené zvieratá nemajú 
spávať v jednej posteli s ich majiteľom, najmä nie s deťmi. 

Ľudia s precitlivenosťou na zložky fenylpyrazolovej triedy alebo na iné z pomocných látok sa majú 
vyhýbať kontaktu s liekom Prac-tic. 

Treba sa vyhnúť kontaktu pokožky s obsahom pipety. Pri náhodnom kontakte s liekom je potrebné 
dôkladne umyť pokožku a vypláchnuť oči vodou. Osoba podávajúca liek Prac-tic počas aplikácie nemá 
fajčiť, jesť a ani piť. 

Prečo bol liek Prac-tic povolený?  

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínosy lieku Prac-tic sú väčšie ako 
riziká pre schválené indikácie a odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku Prac-tic na trh. Pomer 
prínosov a rizík sa nachádza v časti venovanej vedeckej rozprave tejto správy EPAR. 
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Ďalšie informácie o lieku Prac-tic 

Dňa 18. decembra 2006 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Prac-tic na trh platné 
v celej Európskej únii (EÚ). Informácie o predpisovaní tohto lieku sú uvedené na štítku alebo 
vonkajšom obale. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: december 2012 
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