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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Prevomax 
maropitant 

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

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

Čo je liek Prevomax a na čo sa používa? 

Prevomax je veterinárny liek, ktorý sa používa u psov a mačiek na liečbu vracania v kombinácii s 
ďalšími podpornými opatreniami, alebo na prevenciu vracania (okrem cestovnej nevoľnosti). 
 
U mačiek sa liek Prevomax používa aj na zmiernenie nauzey (príznakov pocitu nevoľnosti). 
 
U psov sa liek Prevomax môže použiť tiež na prevenciu nevoľnosti a vracania pred operáciou a po 
nej a na zlepšenie zotavovania z celkovej anestézie po použití morfínu. Liek Prevomax sa u psov 
používa aj na prevenciu a liečbu nauzey spôsobenej chemoterapiou. 
 
Liek Prevomax obsahuje účinnú látku maropitant. 
 
Liek Prevomax je tzv. generický liek. To znamená, že liek Prevomax obsahuje rovnakú účinnú látku 
a pôsobí rovnakým spôsobom ako tzv. referenčný liek, ktorý je už v EÚ registrovaný pod názvom 
Cerenia. 

Ako sa liek Prevomax používa? 

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis a liek je k dispozícii vo forme injekčného roztoku. Liek 
Prevomax sa podáva formou injekcie jedenkrát denne pod kožu alebo do žily (1 mg/kg telesnej 
hmotnosti) maximálne päť dní. Na prevenciu vracania sa má liek Prevomax podať viac než jednu 
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hodinu pred udalosťou, ktorá by mohla spôsobiť vracanie. 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov. 

Akým spôsobom liek Prevomax účinkuje? 

Účinná látka lieku Prevomax, maropitant, spôsobuje, že chemická látka v tele (látka P) sa prestane 
viazať na určité ciele nazývané receptory neurokinínu-1 (NK1), ktoré sa nachádzajú na povrchu 
buniek v časti mozgu, ktorá riadi nauzeu a vracanie. Keď sa látka P naviaže na tieto receptory, 
spôsobí to nevoľnosť a vracanie. Blokovaním týchto receptorov môže maropitant zabrániť nauzei 
a vracaniu. 

Ako bol liek Prevomax skúmaný? 

Štúdie, v ktorých sa skúmali prínosy a riziká účinnej látky pri schválených použitiach, sa už 
uskutočnili pri referenčnom lieku Cerenia a nemusia sa preto opakovať pre liek Prevomax. 
Tak ako pre každý liek, aj pre liek Prevomax spoločnosť predložila štúdie o kvalite. Nebolo však 
potrebné vykonať štúdie o biologickej rovnocennosti na preskúmanie, či sa liek Prevomax absorbuje 
podobne ako referenčný liek, injekčný roztok Cerenia, aby sa dosiahla rovnaká hladina účinnej látky 
v krvi, pretože keď sa liek Prevomax podá formou injekcie do žily, účinná látka lieku sa dostane 
priamo do krvi. Keď sa liek Prevomax podá formou injekcie pod kožu, očakáva sa, že účinná látka 
lieku sa bude absorbovať rovnakým spôsobom ako referenčný liek. 

Aké sú prínosy a riziká spájané s liekom Prevomax? 

Keďže liek Prevomax je generický liek a je biologicky rovnocenný s referenčným liekom, jeho 
prínosy a riziká sa považujú za rovnaké ako v prípade referenčného lieku. 

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

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľov boli zahrnuté 
informácie o bezpečnosti lieku Prevomax vrátane príslušných opatrení, ktoré majú odborní 
veterinárni pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať. Preventívne opatrenia sú 
rovnaké ako v prípade referenčného lieku, pretože liek Prevomax je generický liek. 

Prečo bol liek Prevomax schválený? 

Výbor agentúry pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že v súlade s 
požiadavkami EÚ bola preukázaná porovnateľná kvalita a biologická rovnocennosť lieku Prevomax 
s liekom Cerenia, injekčný roztok. Výbor CVMP preto usúdil, že tak, ako v prípade lieku Cerenia, 
jeho prínosy sú väčšie než identifikované riziká. Výbor odporučil registráciu lieku Prevomax v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Prevomax 

Dňa 19/06/2017 Európska komisia vydala rozhodnutie o registrácii lieku Prevomax platné v celej 
Európskej únii. 

Úplné znenie správy EPAR o lieku Prevomax 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 Prevomax, nájdu ich 



 
 
Prevomax   
EMA/253347/2017 strana 3/3 
 

v písomnej informácii pre používateľov alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, 
resp. lekárnika. 

Úplné znenie správy EPAR o referenčnom lieku sa tiež nachádza na webovej stránke agentúry. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: apríl 2017 
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