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PRILOGA I 

 

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 
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1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 

 

CYTOPOINT 10 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 20 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 30 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 40 mg raztopina za injiciranje za pse 

 

 

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 

 

Učinkovina(e): 

 

Vsaka 1 ml viala vsebuje: 

 

CYTOPOINT 10 mg: 

 lokivetmab*  10 mg  

CYTOPOINT 20 mg: 

 lokivetmab*  20 mg  

CYTOPOINT 30 mg: 

 lokivetmab*  30 mg  

CYTOPOINT 40 mg: 

 lokivetmab*  40 mg  

 

*lokivetmab je pasje monoklonsko protitelo, izraženo z rekombinantnimi tehnikami pri celicah 

jajčnika kitajskega hrčka (CHO). 

 

Pomožne snovi: 

 

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 

 

 

3. FARMACEVTSKA OBLIKA 

 

Raztopina za injiciranje.  

Zdravilo je bistra do opalescentna raztopina brez vidnih delcev. 

 

 

4. KLINIČNI PODATKI 

 

4.1 Ciljne živalske vrste 

 

Psi 

 

4.2 Indikacije za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah 

 

Zdravljenje pruritusa v povezavi z alergijskim dermatitisom pri psih. 

Zdravljenje klinično izraženega atopijskega dermatitisa pri psih. 

 

4.3 Kontraindikacije 

 

Ne uporabite v primerih preobčutljivosti na učinkovino ali na katero koli pomožno snov. 

Ne uporabite pri psih, lažjih od 3 kg. 

 

4.4 Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto 

 

Lokivetmab lahko povzroči nastanek prehodnih ali obstojnih protiteles proti zdravilom. Nastanek takih 

protiteteles je občasen in lahko nima nobenega učinka (prehodna protitelesa proti zdravilom) lahko pa 
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povzroči opazno zmanjšanje učinkovitosti (obstojna protitelesa proti zdravilom), pri živalih, ki so se 

prej odzvale na zdravljenje. 

 

4.5 Posebni previdnostni ukrepi 

 

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih 

 

Izogibanje alergenu ali njegova odstranitev je pomemben aspekt uspešnega zdravljenja alergijskega 

dermatitisa. Ko se z lokivetmabom zdravi pruritis v povezavi z alergijskim dermatitisom je potrebno 

raziskati in zdraviti vsak osnovni vzrok bolezni (npr. bolšji alergijski dermatitis, kontaktni dermatitis, 

preobčutljivost na hrano); to zdravilo ni namenjeno za dolgotrajno vzdrževalno terapijo, če se je 

mogoče alergenom, ki so povzročitelji, uspešno izogibati ali jih odstraniti. V primerih alergijskega 

dermatitisa in atopijskega dermatitisa je priporočljivo, da se razišče in zdravi dejavnike, ki povzročajo 

zaplete, kot so bakterijske, glivične ali parazitske okužbe/infestacije (npr. bolhe in garje).  

 

Zlasti v prvih tednih zdravljenja je priporočljivo spremljati pse zaradi bakterijskih okužb, povezanih z 

atopijskim dermatitisom. 

 

Če v roku enega meseca po začetnem odmerjanju ni odziva na zdravljenje ali je le-ta omejen, bo do 

boljšega odziva morda prišlo po drugem odmerku, en mesec kasneje. V primeru, da žival ne pokaže 

boljšega odziva po drugem odmerku, se mora veterinar odločiti za alternativna zdravljenja. 

 

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo 

 

V primeru nenamernega samo-injiciranja se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije, vključno z 

anafilakso. 

 

Nenamerno samo-injiciranje lahko povzroči imunski odziv na lokivetmab. Ni pričakovati, da bi to 

povzročilo kakršne koli neželene učinke, vendar lahko ponavljajoče samo-injiciranje poveča tveganje 

za preobčutljivostne reakcije. 

 

V primeru nenamernega samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za 

uporabo ali ovojnino. 

 

4.6 Neželeni učinki (pogostost in resnost) 

 

Na podlagi spontanih poročil so v redkih primerih poročali o preobčutljivostnih reakcijah (anafilaksa, 

obrazni edem, urtikarija). V takih primerih je nemudoma potrebno ustrezno zdravljenje. 

 

Na podlagi spontanih poročil so v redkih primerih poročali tudi o bruhanju in/ali driski, ki se lahko 

pojavijo v povezavi s preobčutljivostno reakcijo. Zdraviti je treba po potrebi. 

 

Na podlagi spontanih poročil so redko poročali o nevroloških znakih (epileptični napad, konvulzija ali 

ataksija) po uporabi tega zdravila. 

 

Na podlagi spontanih sporočil so v zelo redkih primerih poročali o motnjah na mestu aplikacije 

(bolečina na mestu injiciranja, oteklina na mestu injiciranja). 

 

Na podlagi spontanih sporočil so v zelo redkih primerih poročali o kliničnih znakih imunsko 

pogojenih bolezni kot sta hemolitična anemija ali trombocitopenija. 

 

Pogostost neželenih učinkov je določena po naslednjem dogovoru:  

- zelo pogosti (neželeni učinki se pokažejo pri več kot 1 od 10 zdravljenih živali)  

- pogosti (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 100 zdravljenih živali)  

- občasni (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 1.000 zdravljenih živali)  

- redki (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 10.000 zdravljenih živali)  

- zelo redki (pri manj kot 1 živali od 10.000 zdravljenih živali, vključno s posameznimi primeri). 



4 

 

4.7 Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti 

 

Varnost zdravila v obdobju brejosti in laktacije ni bila ugotovljena. Uporaba ni priporočljiva v 

obdobju brejosti, laktacije ali pri psih, namenjenih za razplod.  

 

4.8 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 

 

V terenskih študijah pri sočasni uporabi lokivetmaba in zdravil za uporabo v veterinarski medicini kot 

so endo- in ektoparaziti, protimikrobna in protivnetna zdravila ter cepiva, niso opazili nobenih 

medsebojnih interakcij. 

 

Če dajete cepivo(-a) istočasno kot poteka zdravljenje z lokivetmabom, ga (jih) morate dati na drugo 

mesto od tistega, kjer ste dali lokivetmab. 

 

4.9 Odmerjanje in pot uporabe 

 

Subkutana uporaba.  

 

Izogibajte se pretiranemu tresenju in penjenju raztopine. Uporabite celotno vsebino (1 ml) viale.  

 

Odmerjajte na podlagi spodnje tabele. Za pse nad 40 kg telesne mase je za en odmerek potrebna 

vsebina več kot ene viale. V teh primerih izvlecite ustrezno vsebino iz vsake viale v isto brizgo. Da bi 

omogočili mešanje raztopine, previdno obrnite brizgo trikrat ali štirikrat pred dajanjem. 

 

Odmerjanje in potek zdravljenja 

 

Priporočen najmanjši odmerek je 1 mg/kg telesne mase, enkrat na mesec. Potreba po ponovnem ali 

dolgotrajnem zdravljenju pri psih z alergijskim dermatitisom mora temeljiti na potrebah posameznega 

pacienta, vključno z oceno odgovornega veterinarja glede zmožnosti, da se alergijskemu stimulusu 

izogiba ali pa se ga odstrani (glejte tudi poglavje 4.5). Odmerjajte na podlagi spodnje tabele: 

 

 
Količina zdravila CYTOPOINT (mg) in število vial 

za odmerjanje 

Telesna masa (kg) psa 10 mg 20 mg 30 mg 40 mg 

3,0-10,0 1     

10,1-20,0  1    

20,1-30,0   1   

30,1-40,0    1  

40,1-50,0 1    1  

50,1-60,0   2   

60,1-70,0   1  1  

70,1-80,0    2  
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4.10 Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno) 

 

V laboratorijskih študijah prevelikega odmerjanja zdravila niso opazili nobenih neželenih reakcij, 

razen tistih, ki so omenjene v poglavju 4.6. 

 

V primeru neželenih kliničnih znakov po prevelikem odmerjanju je treba psa zdraviti simptomatsko. 

 

4.11 Karenca 

 

Ne smiselno. 

 

 

5. IMUNOLOŠKE LASTNOSTI 

 

Farmakoterapevtska skupina: Druga zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva. Učinkovine za 

zdravljenje dermatitisa, razen kortikosteroidov. 

 

Oznaka ATC vet: QD11AH91 

 

Lokivetmab je pasje monoklonsko protitelo (mAb), ki specifično deluje na pasji interlevkin-31. 

Blokiranje IL-31, ki ga izvaja lokivetmab, preprečuje vezavo IL-31 s svojimi koreceptorji in s tem 

zavira celično signalizacijo IL-31, ki zagotavlja olajšanje pri atopijskem dermatitisu, povezanim s 

srbenjem in protivnetnim delovanjem.  

 

Laboratorijska modelska študija lokivetmaba je pokazala začetek učinkovitosti proti srbečici v prvi 

časovni točki 8 ur po dajanju. 

 

V terenskih študijah do 9 mesecev se je pri zdravljenju psov z atopijskim dermatitisom pokazalo, da 

ima ugoden učinek na zmanjšanje srbenja in na zmanjšanje resnosti bolezni, kot jih ocenjuje indeks 

obsega in resnosti atopijskega dermatitisa pri psih (CADESI) 03. Manjše število psov je pokazalo 

nizek klinični odziv oziroma odsotnost kliničnega odziva na lokivetmab. To je verjetno posledica 

visoko ciljno usmerjenega mehanizma delovanja lokivetmaba v smislu kompleksnosti bolezni in 

heterogene patogeneze. Glejte tudi poglavje 4.5 povzetka glavnih značilnosti zdravila. 

 

 

6. FARMACEVTSKI PODATKI 

 

6.1 Seznam pomožnih snovi 

 

histidin  

histidinijev klorid monohidrat  

trehaloza dihidrat 

dinatrijev edetat  

metionin 

polisorbat 80  

voda za injekcije  

 

6.2 Glavne inkompatibilnosti 

 

Ne mešajte z nobenim drugim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini. 

 

6.3 Rok uporabnosti 

 

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 2 leti.  

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: uporabite takoj. 
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6.4 Posebna navodila za shranjevanje 

 

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C). 

Ne zamrzujte. 

Shranjujte v originalni ovojnini. 

Zaščitite pred svetlobo. 

 

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina 

 

Primarna ovojnina: En odmerek v prozorni viali iz stekla tipa I, z zamaškom iz klorobutilne gume.  

 

Sekundarna ovojnina: kartonska škatla. 

 

Velikosti pakiranja: 

CYTOPOINT 10 mg raztopina za injiciranje za pse:  

Kartonska škatla z 1 vialo po 1 ml, 2 vialama po 1 ml ali 6 vialami po 1 ml 

 

CYTOPOINT 20 mg raztopina za injiciranje za pse: 

Kartonska škatla z 1 vialo po 1 ml, 2 vialama po 1 ml ali 6 vialami po 1 ml 

 

CYTOPOINT 30 mg raztopina za injiciranje za pse: 

Kartonska škatla z 1 vialo po 1 ml, 2 vialama po 1 ml ali 6 vialami po 1 ml 

 

CYTOPOINT 40 mg raztopina za injiciranje za pse: 

Kartonska škatla z 1 vialo po 1 ml, 2 vialama po 1 ml ali 6 vialami po 1 ml 

 

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja. 

 

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje neporabljenega zdravila ali odpadnih snovi, ki 

nastanejo pri uporabi teh zdravil  

 

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh 

zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami. 

 

 

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET 

 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

BELGIJA 

 

 

8. ŠTEVILKA (E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET 

 

EU/2/17/205/001-012 

 

 

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET 

 

Datum pridobitve dovoljenja za promet: 25/04/2017.  
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10. DATUM REVIZIJE BESEDILA 

 

Podrobne informacije o tem zdravilu so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila 

(http://www.ema.europa.eu). 

 

 

PREPOVED PRODAJE, OSKRBE IN/ALI UPORABE 

 

Ni smiselno. 

http://www.ema.europa.eu/
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PRILOGA II 

 

A. PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) BIOLOŠKE (BIOLOŠKIH) 

UČINKOVINE (UČINKOVIN) IN PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) 

ZDRAVILA ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJ 

 

B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE 

 

C. NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA 

(MRL) 
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A. PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) BIOLOŠKE (BIOLOŠKIH) UČINKOVINE ( 

UČINKOVIN) IN PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) ZDRAVILA, ODGOVOREN 

(ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJ 

 

Ime in naslov proizvajalca (proizvajalcev) biološke (bioloških) učinkovine ( učinkovin) 

 

Zoetis Inc. 

601 Cornhusker highway 

68521 Lincoln, Nebraska 

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 

 

Ime in naslov proizvajalca (proizvajalcev) zdravila, odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij 

 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

BELGIJA 

 

V natisnjenem navodilu za uporabo zdravila mora biti navedeno ime in naslov proizvajalca, 

odgovornega za sproščanje zadevne serije. 

 

 

B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE  

 

Na veterinarski recept. Rp-Vet. 

 

 

C. NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL) 

 

Ni smiselno. 
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PRILOGA III 

 

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO 
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A. OZNAČEVANJE 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI  

 

KARTONSKA ŠKATLA 

 

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 

 

CYTOPOINT 10 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 20 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 30 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 40 mg raztopina za injiciranje za pse 

lokivetmab 

 

 

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)  

 

Vsaka 1 ml viala vsebuje 10 mg lokivetmaba 

Vsaka 1 ml viala vsebuje 20 mg lokivetmaba 

Vsaka 1 ml viala vsebuje 30 mg lokivetmaba 

Vsaka 1 ml viala vsebuje 40 mg lokivetmaba 

 

 

3. FARMACEVTSKA OBLIKA 

 

Raztopina za injiciranje. 

 

 

4. VELIKOST PAKIRANJA 

 

1 x 1 ml 

2 x 1 ml 

6 x 1 ml 

 

 

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE 

 

Pes. 

 

 

6. INDIKACIJA(E) 

 

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo. 

 

 

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE 

 

Subkutana uporaba. 

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo. 

 

 

8. KARENCA 
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9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A) 

 

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo. 

 

 

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 

 

EXP {mesec/leto} 

 

 

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 

 

Shranjujte v hladilniku. Ne zamrzujte. 

Shranjujte v originalni ovojnini. 

Zaščitite pred svetlobo. 

Izogibajte se prekomernemu stresanju. 

 

 

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA 

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO 

 

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo. 

 

 

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN 

UPORABE, ČE JE SMISELNO 

 

Samo za živali. Rp-Vet.  

 

 

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ” 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom. 

 

 

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM  

 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

BELGIJA 

 

 

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET 

 

EU/2/17/205/009   10 mg/ml     1 vial 

EU/2/17/205/001 10 mg/ml 2 viali 

EU/2/17/205/002 10 mg/ml 6 vial  

EU/2/17/205/010   20 mg/ml     1 vial 

EU/2/17/205/003 20 mg/ml 2 viali 

EU/2/17/205/004 20 mg/ml 6 vial 

EU/2/17/205/011   30 mg/ml     1 vial 

EU/2/17/205/005 30 mg/ml 2 viali 

EU/2/17/205/006 30 mg/ml 6 vial 
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EU/2/17/205/012   40 mg/ml     1 vial 

EU/2/17/205/007 40 mg/ml 2 viali 

EU/2/17/205/008 40 mg/ml 6 vial 

 

 

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE  

 

Lot {številka} 
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PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH 

OVOJNINAH 

 

Viala – 1 ml 

 

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 

 

CYTOPOINT 10 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 20 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 30 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 40 mg raztopina za injiciranje za pse 

lokivetmab 

 

 
 

 

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E) 

 

Lokivetmab 10 mg/ml 

Lokivetmab 20 mg/ml 

Lokivetmab 30 mg/ml 

Lokivetmab 40 mg/ml 

 

 

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV 

 

1 ml 

 

 

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA 

 

s.c. 

 

 

5. KARENCA 

 

 

 

6. ŠTEVILKA SERIJE 

 

Lot 

 

 

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 

 

EXP  

 

 

8. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” 

 

Samo za živali. 
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B. NAVODILO ZA UPORABO 
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NAVODILO ZA UPORABO 

CYTOPOINT 10 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 20 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 30 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 40 mg raztopina za injiciranje za pse 

 

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER 

PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA 

RAZLIČNA 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec odgovoren za sproščanje serij: 

 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

BELGIJA 

 

 

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 

 

CYTOPOINT 10 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 20 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 30 mg raztopina za injiciranje za pse 

CYTOPOINT 40 mg raztopina za injiciranje za pse 

lokivetmab  

 

 

3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN 

 

Vsaka 1 ml viala vsebuje: 

 

CYTOPOINT 10 mg: 

 lokivetmab*  10 mg  

CYTOPOINT 20 mg: 

 lokivetmab*  20 mg  

CYTOPOINT 30 mg: 

 lokivetmab*  30 mg  

CYTOPOINT 40 mg: 

 lokivetmab*  40 mg  

 

*lokivetmab je pasje monoklonsko protitelo, izraženo z rekombinantnimi tehnikami pri celicah 

jajčnika kitajskega hrčka (CHO) 

 

 

4. INDIKACIJA(E) 

 

Zdravljenje pruritusa v povezavi z alergijskim dermatitisom pri psih. 

Zdravljenje klinično izraženega atopijskega dermatitisa pri psih. 

 

 

5. KONTRAINDIKACIJE 

 

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na učinkovino ali na katero koli pomožno snov. 

Ne uporabite pri psih, lažjih od 3 kg. 
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6. NEŽELENI UČINKI 

 

Na podlagi spontanih poročil so v redkih primerih poročali o preobčutljivostnih reakcijah (anafilaksa, 

obrazni edem, urtikarija). V takih primerih je nemudoma potrebno ustrezno zdravljenje. 

 

Na podlagi spontanih poročil so v redkih primerih poročali tudi o bruhanju in/ali driski, ki se lahko 

pojavijo v povezavi s preobčutljivostno reakcijo. Zdraviti je treba po potrebi. 

 

Na podlagi spontanih poročil so redko poročali o nevroloških znakih (epileptični napad, konvulzija ali 

ataksija) po uporabi tega zdravila. 

 

Na podlagi spontanih sporočil so v zelo redkih primerih poročali o motnjah na mestu aplikacije 

(bolečina na mestu injiciranja, oteklina na mestu injiciranja). 

 

Na podlagi spontanih sporočil so v zelo redkih primerih poročali o kliničnih znakih imunsko 

pogojenih bolezni kot sta hemolitična anemija ali trombocitopenija. 

 

Pogostost neželenih učinkov je določena po naslednjem dogovoru:  

- zelo pogosti (neželeni učinki se pokažejo pri več kot 1 od 10 zdravljenih živali)  

- pogosti (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 100 zdravljenih živali)  

- občasni (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 1.000 zdravljenih živali)  

- redki (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 10.000 zdravljenih živali)  

- zelo redki (pri manj kot 1 živali od 10.000 zdravljenih živali, vključno s posameznimi primeri). 

 

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali 

mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja. 

 

 

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE 

 

Psi. 

 

 
 

 

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE 

ZDRAVILA 

 

Subkutana uporaba.  

 

Izogibajte se pretiranemu tresenju in penjenju raztopine. Uporabite celotno vsebino (1 ml) viale.  

 

Odmerjajte na podlagi spodnje tabele. Za pse nad 40 kg telesne mase je za en odmerek potrebna 

vsebina več kot ene viale. V teh primerih izvlecite ustrezno vsebino iz vsake viale v isto brizgo. Da bi 

omogočili mešanje raztopine, previdno obrnite brizgo trikrat ali štirikrat pred dajanjem. 

 

Odmerjanje in potek zdravljenja 

 

Priporočen najmanjši odmerek je 1 mg/kg telesne mase, enkrat na mesec. Potreba po ponovnem ali 

dolgotrajnem zdravljenju pri psih z alergijskim dermatitisom mora temeljiti na potrebah posameznega 

pacienta, vključno z oceno odgovornega veterinarja glede zmožnosti, da se alergijskemu stimulusu 

izogiba ali pa se ga odstrani (glejte tudi poglavje 12). Odmerjajte na podlagi spodnje tabele: 
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Količina zdravila CYTOPOINT (mg) in število vial 

za odmerjanje 

Telesna masa (kg) psa 10 mg 20 mg 30 mg 40 mg 

3,0-10,0 1     

10,1-20,0  1    

20,1-30,0   1   

30,1-40,0    1  

40,1-50,0 1    1  

50,1-60,0   2   

60,1-70,0   1  1  

70,1-80,0    2  

 

 

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA 

 

Izogibajte se pretiranemu tresenju in penjenju raztopine. 

 

 

10. KARENCA 

 

Ni smiselno. 

 

 

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom. 

 

Shranjujte v hladilniku (2 C – 8 C). Ne zamrzujte. 

Shranjujte v originalni ovojnini. 

Zaščitite pred svetlobo. 

 

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po 

EXP.  

 

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: uporabite takoj. 

 

 

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A) 

 

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:  

 

Lokivetmab lahko povzroči nastanek prehodnih ali obstojnih protiteles proti zdravilom. Nastanek takih 

protiteteles je občasen in lahko nima nobenega učinka (prehodna protitelesa proti zdravilom) lahko pa 

povzroči opazno zmanjšanje učinkovitosti (obstojna protitelesa proti zdravilom), pri živalih, ki so se 

prej odzvale na zdravljenje. 

 



20 

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:  

 

Izogibanje alergenu ali njegova odstranitev je pomemben aspekt uspešnega zdravljenja alergijskega 

dermatitisa. Ko se z lokivetmabom zdravi pruritis v povezavi z alergijskim dermatitisom je potrebno 

raziskati in zdraviti vsak osnovni vzrok bolezni (npr. bolšji alergijski dermatitis, kontaktni dermatitis, 

preobčutljivost na hrano); to zdravilo ni namenjeno za dolgotrajno vzdrževalno terapijo, če se je 

mogoče alergenom, ki so povzročitelji, uspešno izogibati ali jih odstraniti. V primerih alergijskega 

dermatitisa in atopijskega dermatitisa je priporočljivo, da se razišče in zdravi dejavnike, ki povzročajo 

zaplete, kot so bakterijske, glivične ali parazitske okužbe/infestacije (npr. bolhe in garje).  

 

Zlasti v prvih tednih zdravljenja je priporočljivo spremljati pse zaradi bakterijskih okužb, povezanih z 

atopijskim dermatitisom. 

 

Če v roku enega meseca po začetnem odmerjanju ni odziva na zdravljenje ali je le-ta omejen, bo do 

boljšega odziva morda prišlo po drugem odmerku, en mesec kasneje. V primeru, da žival ne pokaže 

boljšega odziva po drugem odmerku, se mora veterinar odločiti za alternativna zdravljenja. 

 

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:  

 

V primeru nenamernega samo-injiciranja se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije, vključno z 

anafilakso. 

 

Nenamerno samo-injiciranje lahko povzroči imunski odziv na lokivetmab. Ni pričakovati, da bi to 

povzročilo kakršne koli neželene učinke, vendar lahko ponavljajoče samo-injiciranje poveča tveganje 

za preobčutljivostne reakcije. 

V primeru nenamernega samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za 

uporabo ali ovojnino. 

 

Brejost in laktacija:  

 

Varnost zdravila v obdobju brejosti in laktacije ni bila ugotovljena. Uporaba ni priporočljiva v 

obdobju brejosti, laktacije ali pri psih, namenjenih za razplod.  

 

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:  

 

V terenskih študijah pri sočasni uporabi lokivetmaba in zdravili za uporabo v veterinarski medicini kot 

so endo- in ektoparaziti, protimikrobna in protivnetna zdravila ter cepiva, niso opazili nobenih 

medsebojnih interakcij.  

 

Če dajete cepivo(-a) istočasno kot poteka zdravljenje z lokivetmabom, ga(jih) morate dati na drugem 

mestu od tistega, kjer ste uporabili lokivetmab. 

 

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):  

 

V laboratorijskih študijah prevelikega odmerjanja zdravila niso opazili nobenih neželenih reakcij, 

razen tistih, ki so omenjene v poglavju 6. »Neželeni učinki«. 

 

V primeru neželenih kliničnih znakov po prevelikem odmerjanju je treba psa zdraviti simptomatsko. 

 

Inkompatibilnosti:  

 

Ne mešajte z nobenim drugim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini. 
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13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA 

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO 

 

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. 

 

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom. Ti 

ukrepi pomagajo varovati okolje. 

 

 

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO 

 

Podrobne informacije o tem zdravilu so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila 

(European Medicines Agency) (http://www.ema.europa.eu/). 

 

 

15. DRUGE INFORMACIJE 

 

Primarna ovojnina: En odmerek v prozorni viali iz stekla tipa I, z zamaškom iz klorobutilne gume.  

 

Sekundarna ovojnina: kartonska škatla. 

 

Velikosti pakiranja: 

CYTOPOINT 10 mg raztopina za injiciranje za pse:  

Kartonska škatla z 1 vialo po 1 ml, 2 vialama po 1 ml ali 6 vialami po 1 ml 

 

CYTOPOINT 20 mg raztopina za injiciranje za pse: 

Kartonska škatla z 1 vialo po 1 ml, 2 vialama po 1 ml ali 6 vialami po 1 ml 

 

CYTOPOINT 30 mg raztopina za injiciranje za pse: 

Kartonska škatla z 1 vialo po 1 ml, 2 vialama po 1 ml ali 6 vialami po 1 ml 

 

CYTOPOINT 40 mg raztopina za injiciranje za pse: 

Kartonska škatla z 1 vialo po 1 ml, 2 vialama po 1 ml ali 6 vialami po 1 ml 

 

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja. 

 

http://www.ema.europa.eu/
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