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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Cardalis 
Chlorowodorek benazeprylu / spironolakton 

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 
(EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet 
ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji 
doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania leku. 

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia należy 
skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń 
CVMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (również część EPAR). 

Co to jest Cardalis? 

Cardalis jest weterynaryjnym produktem leczniczym zawierającym dwie substancje czynne: 
chlorowodorek benazeprylu i spironolakton. Lek jest dostępny w postaci tabletek do żucia (2,5 mg/20 
mg, 5 mg/40 mg i 10 mg/80 mg). 

W jakim celu stosuje się lek Cardalis? 

Lek Cardalis stosuje się w leczeniu psów z zastoinową niewydolnością serca. Jest to rodzaj choroby 
serca, w której serce nie jest w stanie przepompować dostatecznej ilości krwi w organizmie.  Lek 
Cardalis stosuje się w zastoinowej niewydolności serca wywołanej długotrwałym zniszczeniem 
zastawek serca. 

Tabletki podaje się psu raz na dobę z posiłkiem w dawce 0,25 mg chlorowodorku benazeprylu i 2 mg 
spironolaktonu na kilogram masy ciała. Tabletki można zmieszać z niewielką ilością pokarmu i podać 
psu bezpośrednio przed głównym posiłkiem lub podać razem z posiłkiem. 

Jak działa lek Cardalis? 

Spironolakton hamuje działania aldosteronu, hormonu, który sprawia, że nerki zatrzymują sól i wodę w 
organizmie, wywierając szkodliwy wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Blokując aldosteron, 
spironolakton zwiększa wydalanie soli i wody z moczem. Prowadzi to do zmniejszenia całkowitej 
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objętości krwi i zmniejszenia wysiłku, jaki serce musi wykonać, aby przepompować krew, dzięki czemu 
poprawia się jego czynność. Spironolakton działa także na serce i naczynia krwionośne na inne 
sposoby, jednakże te mechanizmy nie zostały jeszcze w pełni potwierdzone u psów. 
Benazepryl jest prolekiem, substancją, która w organizmie jest przekształcana do benazeprylatu. 
Benazeprylat jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ang. angiotensin converting 
enzyme, ACE). Inhibitory ACE zmniejszają wytwarzanie angiotensyny II, silnego czynnika o działaniu 
naczynioskurczowym (substancji, zwężającej naczynia krwionośne). Kiedy wytwarzanie angiotensyny II 
jest zmniejszone, naczynia krwionośne ulegają rozluźnieniu i rozszerzeniu. Umożliwia to obniżenie 
ciśnienia krwi, przez co zmniejsza się obciążenie serca. 

Jak badano lek Cardalis? 

Firma przedstawiła badania laboratoryjne przeprowadzone na psach rasy Beagle, w których porównano 
leczenie substancjami czynnymi spironolaktonem i benazeprylem stosowanymi w monoterapii (w 
produktach Prilactone i Fortekor już dopuszczonych do obrotu w UE) z leczeniem produktem Cardalis. 
Firma przedstawiła także wyniki badań terenowych z poszczególnymi substancjami czynnymi 
podawanymi w oddzielnych tabletkach, w których głównym kryterium oceny skuteczności była liczba 
psów, które zmarły w powodu choroby serca. Badanie terenowe przeprowadzone u psów miało 
wykazać tolerancję na tabletki Cardalis i łatwość w ich stosowaniu. Głównym kryterium oceny 
skuteczności było prawidłowe zastosowanie leczenia, przez co rozumiano spożycie co najmniej 90% 
tabletek przez psy. Przeprowadzono także sześciomiesięczne badanie dotyczące bezpieczeństwa u 
psów rasy Beagle, w którym stosowano dawki maksymalnie pięciokrotnie przewyższające zalecaną 
dawkę. 

Jakie korzyści ze stosowania leku Cardalis zaobserwowano w badaniach? 

W badaniach laboratoryjnych wykazano, że lek Cardalis jest równoważny biologicznie do terapii 
skojarzonej za pomocą produktów zawierających pojedyncze substancje czynne (leki, które są 
równoważne biologicznie wytwarzają takie same stężenie substancji czynnej w organizmie). To 
umożliwiło odniesienie istniejących danych z badań terenowych dotyczących pojedynczych substancji 
czynnych na lek Cardalis. W badaniach wykazano zwiększone przeżycie psów leczonych jednocześnie 
spironolaktonem i benazeprylem w porównaniu z benazeprylem stosowanym w monoterapii. Badanie 
terenowe wykazało, że przez 92% czasu lek Cardalis spożywano dobrowolnie i w pełni, gdy podawano 
go z jedzeniem lub bez jedzenia, a 86% psów wykazywało dobrą tolerancję na leczenie. W badaniach 
dotyczących bezpieczeństwa wykazano, że lek Cardalis ma dobry profil bezpieczeństwa. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Cardalis? 

U niewykastrowanych psów płci męskiej leczonych spironolaktonem może dochodzić do odwracalnej 
atrofii (zaniku) prostaty (gruczołu w męskim narządzie rozrodczym). 

U wszystkich psów przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić czynność nerek i stężenie potasu we 
krwi. U psów z zaburzeniami czynności nerek należy kontynuować regularne monitorowanie, ponieważ 
u tych psów podczas leczenia może występować zwiększone ryzyko hiperkaliemii (podwyższone 
stężenie potasu we krwi). Z uwagi na wpływ na męskie hormony płciowe leku Cardalis nie należy 
podawać rosnącym psom. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cardalis u psów z 
zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ może być zaburzony metabolizm (przetwarzanie) 
spironolaktonu w wątrobie. 

Leku Cardalis nie wolno stosować z u kobiet ciężarnych i karmiących (wytwarzających mleko) suk, 
ponieważ w badaniach dotyczących benazeprylu na szczurach obserwowano toksyczny wpływ na płód. 
Leku nie wolno stosować u psów przeznaczonych do hodowli. Leku Cardalis nie wolno stosować u psów 
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z chorobą Addisona lub hipoadrenokortycyzmem (choroba, której nadnercza wytwarzają 
niedostateczną ilość hormonów), hiperkaliemią (podwyższonym stężeniem potasu we krwi) lub 
hiponatremią (obniżonym stężeniem sodu we krwi). Leku nie wolno stosować u psów z nadwrażliwością 
(alergią) na inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Cardalis nie wolno 
stosować w przypadkach stenozy aorty lub tętnicy płucnej (zwężenie aorty lub naczyń płucnych) 
wpływających na wyrzut krwi z serca. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Po podaniu tabletek należy umyć ręce. Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością (alergią) na 
spironolakton lub benazepryl powinny unikać kontaktu z lekiem Cardalis. Kobiety w ciąży powinny 
zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowej ekspozycji doustnej, ponieważ inhibitory 
ACE mają wpływ na nienarodzone dziecko. W razie przypadkowego spożycia leku należy niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza, przedstawiając mu ulotkę dołączoną do opakowania lub etykietę. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Cardalis? 

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści wynikające ze 
stosowania leku Cardalis przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie tego 
produktu do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module dyskusji naukowej 
niniejszego sprawozdania EPAR. 

Inne informacje dotyczące leku Cardalis: 

Dnia 23 lipca 2012 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie leku Cardalis do 
obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu 
można znaleźć na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym. 

Data ostatniej aktualizacji: 04-2013. 

 

 


	Co to jest Cardalis?
	W jakim celu stosuje się lek Cardalis?
	Jak działa lek Cardalis?
	Jak badano lek Cardalis?
	Jakie korzyści ze stosowania leku Cardalis zaobserwowano w badaniach?
	Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Cardalis?
	Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
	Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Cardalis?
	Inne informacje dotyczące leku Cardalis:

