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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Reconcile 
fluoxetín 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Reconcile. Vysvetľuje, akým 
spôsobom agentúra vyhodnotila tento veterinárny liek s cieľom odporučiť jeho povolenie v Európskej únii 
(EÚ) a podmienky jeho používania. Účelom tohto dokumentu nie je poskytnúť praktické rady o tom, ako 
používať liek Reconcile. 

Praktické informácie o používaní lieku Reconcile majitelia alebo chovatelia zvierat nájdu v písomnej 
informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, resp. lekárnika. 

Čo je liek Reconcile a na čo sa používa? 

Reconcile je veterinárny liek, ktorý sa používa na pomoc pri liečbe psov s problematických správaním v 
dôsledku odlúčenia od majiteľa alebo od domova alebo od iných psov (separačná úzkosť). Tieto problémy sa 
môžu prejavovať deštruktívnym správaním, nadmerným štekaním alebo zavýjaním a nevhodnou defekáciou 
a močením v dome. 

Liek Reconcile sa má podávať len v kombinácii s behaviorálnou terapiou. Obsahuje účinnú látku fluoxetín. 

Ako sa liek Reconcile používa? 

Liek Reconcile je dostupný vo forme tabliet (8, 16, 32 a 64 mg) a jeho výdaj je viazaný na lekársky predpis. 
Sila tablety sa má zvoliť podľa hmotnosti psa. Tablety sa podávajú jedenkrát denne. Symptómy by sa mali 
zlepšiť v priebehu jedného až dvoch týždňov. Ak do štyroch týždňov nenastane zlepšenie, veterinár má 
prehodnotiť liečbu. 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Akým spôsobom liek Reconcile účinkuje? 

Fluoxetín je antidepresívum. Účinkuje tak, že zvyšuje hladinu neurotransmitera serotonínu v centrálnom 
nervovom systéme. Neurotransmiter je látka, ktorá nervovým bunkám umožňuje komunikáciu so 
susediacimi bunkami. Keďže nízka hladina serotonínu môže súvisieť s depresiou a úzkosťou, jej zvýšenie 
môže pomôcť psom cítiť sa pokojnejšie, čím sa zlepší správanie psov s poruchami v dôsledku odlúčenia. 
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Aké prínosy lieku Reconcile boli preukázané v štúdiách? 

V dvoch európskych krajinách sa uskutočnila terénna štúdia s veľkým počtom psov, ktoré boli liečené na 
separačnú úzkosť. Všetky psy mali behaviorálnu terapiu a boli liečené buď liekom Reconcile alebo 
klomipramínom (iným liekom používaným na liečbu psov s poruchami v dôsledku odlúčenia). Hlavným 
meradlom účinnosti bola zmena v každom z deviatich aspektov správania, ktoré boli určené ako 
charakteristické ukazovatele separačnej úzkosti u psov. V štúdii sa preukázalo, že liek Reconcile je rovnako 
účinný ako klomipramín. Po 8 týždňoch liečby sa v skupine liečenej liekom Reconcile podstatne zlepšili dva 
aspekty správania (nevhodná defekácia a deštruktívne správanie). 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Reconcile? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Reconcile (ktoré môžu postihnúť viac ako 1 psa z 10) sú strata chuti do 
jedla a letargia (nedostatok energie). Ďalšie časté vedľajšie účinky lieku Reconcile (ktoré môžu postihnúť až 
1 psa z 10) sú problémy s močením (zápal močového mechúra, chýbajúca kontrola močenia, neschopnosť 
úplne vyprázdniť močový mechúr a bolesť a problémy pri močení) a nedostatok koordinácie a dezorientácia. 

Liek Reconcile nesmie podávať psom s hmotnosťou menej ako 4 kg alebo psom s epilepsiou, resp. psom, 
ktoré mávajú kŕče. Nesmie sa podávať psom, ktoré sú precitlivené (alergické) na účinnú látku, iné zložky 
lieku alebo na lieky z rovnakej triedy ako fluoxetín (inhibítory spätného vychytávania serotonínu). 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Reconcile a zoznam všetkých 
obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

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

Ak dôjde u osoby k náhodnému prehltnutiu lieku, ihneď treba vyhľadať lekársku pomoc. 

Prečo bol liek Reconcile povolený? 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry rozhodol, že prínosy lieku Reconcile sú väčšie než 
riziká spojené s jeho používaním a odporučil jeho povolenie na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Reconcile 

Dňa 8. júla 2008 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Reconcile na trh platné v celej 
Európskej únii. 

Úplné znenie správy EPAR o lieku Reconcile sa nachádza na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Ak majitelia alebo chovatelia zvierat 
potrebujú ďalšie informácie o liečbe liekom Reconcile, nájdu ich v písomnej informácii pre používateľa alebo 
sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, resp. lekárnika. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: august 2016 
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