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Povzetek EPAR za javnost 

Oxyglobin 
Hemoglobin glutamer-200 

Ta dokument je povzetek Evropskega javnega poročila o oceni zdravila. Njegov namen je pojasniti, 

kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo 

dokumentacijo, na podlagi česar je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila. Ta dokument ne 

more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o 

zdravstvenem stanju ali zdravljenju vaše živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več 

informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR). 

Kaj je zdravilo Oxyglobin? 

Zdravilo Oxyglobin vsebuje goveji hemoglobin glutamer-200 (jakosti 130 mg/ml), ki spada v 

razred zdravil z oksifornim učinkom. Zdravilo Oxyglobin je raztopina za infundiranje (dajanje 

tekočine v veno). 

Za kaj se zdravilo Oxyglobin uporablja? 

Zdravilo Oxyglobin se uporablja za povečanje količine kisika v krvi pri psih z anemijo (majhnim 

številom rdečih krvnih celic). Zdravilo Oxyglobin je treba uporabljati najmanj 24 ur. 

Zdravilo Oxyglobin morate najprej segreti na 37 °C in ga nato dati psu v odmerku 30 ml na 

kilogram telesne mase s hitrostjo do 10 ml/kg na uro. Najprimernejši odmerek je odvisen od 

resnosti anemije in trajanja anemičnosti psa, kot tudi želenega trajanja učinkovanja zdravila. 

Zdravilo Oxyglobin je namenjeno za enkratno uporabo. Pri dajanju zdravila Oxyglobin ni treba 

preverjati krvne skupine psa. Za nadaljnje informacije si oglejte Navodilo za uporabo. 
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Kako zdravilo Oxyglobin deluje? 

Zdravilo Oxyglobin je oksiforna raztopina, ki temelji na hemoglobinu. Vsebuje hemoglobin 

glutamer-200, ki se pridobiva iz hemoglobina (beljakovine v rdečih krvnih celicah, ki po telesu 

prenaša kisik), pridobljenega iz krvi krav in razredčenega s standardno raztopino (Ringerjev 

laktat), ki se uporablja za zamenjavo krvne prostornine. Ko zdravilo Oxyglobin daste psom, poveča 

količino hemoglobina v krvi ter prostornino krvi v telesu. S tem se poveča količina kisika, ki se 

prenaša po krvi v arterijah, kar povzroči ublažitev simptomov anemije. 

Kako je bilo zdravilo Oxyglobin raziskano? 

Zdravilo Oxyglobin so preizkusili v študiji pri psih s kratkotrajno ali dolgotrajno anemijo zaradi 

stanj, kot so izguba krvi, nenormalna razgradnja rdečih krvnih celic ali nizka stopnja tvorjenja 

rdečih krvnih celic. V študiji so primerjali učinke zdravila Oxyglobin glede na stanje živali, ki niso 

bile deležne zdravljenja. 

Kakšne koristi je zdravilo Oxyglobin izkazalo med študijami? 

V glavni študiji pri psih 95 % živali, ki so jih zdravili z zdravilom Oxyglobin, po 24 urah ni 

potrebovalo druge vrste oksifornega zdravljenja medtem ko je druge vrste oksiforno zdravljenje 

potrebovalo 32 % psov, ki niso bili deležni nobenega zdravljenja. Psi, ki so jih zdravili z zdravilom 

Oxyglobin, so dalj časa zdržali brez potrebe po dodatnem zdravljenju . Zdravilo je tudi povečalo 

ravni hemoglobina v krvi in izboljšalo telesno stanje psov. 

Dodatne študije so potrdile te rezultate in pokazale, da lahko zdravilo Oxyglobin kisik zajame, 

prenaša in sprošča tudi pri živalih, ki niso krave. Ta kisik je na razpolago tkivom, kot je mišičje. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Oxyglobin?  

Neželene učinke, ki so povezani z zdravilom Oxyglobin, povzročata tako zdravilo kot tudi osnovno 

stanje, ki je vzrok anemije. Neželeni učinki vključujejo razbarvanje kože, sluzničnih membran 

(sloja celic, ki oblaga telesne votline) in beločnice (belih delov oči), temni iztrebki in razbarvan ali 

moten urin. Pogost neželen učinek je „preobremenitev krvnega obtoka“ (kadar tekoči del krvi 

pronica iz žil), kar povzroči tahipnejo (hitro dihanje), dispnejo (zasopljenost), rezke glasove v 

pljučih in pljučni edem (zbiranje tekočine v pljučih). Drugi pogosti neželeni učinki so bruhanje, 

izguba teka in povišana temperatura. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali 

pri uporabi zdravila Oxyglobin, glejte Navodilo za uporabo. 

Zdravila Oxyglobin se ne sme uporabljati pri živalih, ki so zdravilo že prejele v preteklosti, ali pri 

psih s povečanim tveganjem preobremenitve krvnega obtoka in s stanji, kot so oligurija ali anurija 

(redko uriniranje ali odsotnost uriniranja) ali napredovala bolezen srca. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Za zdravilo ni posebnih previdnostnih ukrepov. 
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Zakaj je bilo zdravilo Oxyglobin odobreno?  

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila 

Oxyglobin pri zagotavljanju oksiforne podpore psom, blaženju kliničnih znakov anemije najmanj 24 

ur neodvisno od vzročnega stanja, večje od z njim povezanih tveganj in priporočil, da se za 

zdravilo Oxyglobin odobri dovoljenje za promet. Za razmerje med koristmi in tveganji glejte modul 

o znanstveni razpravi tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). 

Druge informacije o zdravilu Oxyglobin: 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Oxyglobin, veljavno po vsej Evropski uniji, 

odobrila dne 14. julija 1999. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na nalepki na škatli 

zdravila. 

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen marcu 2012. 
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