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Rezumat EPAR destinat publicului 

Cardalis 
Benazepril hidrocloric/spironolactonă 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR). Scopul 
documentului este să explice modul în care evaluarea efectuată de Comitetul pentru medicamente de 
uz veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la recomandările privind condiţiile de 
utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuţie directă cu medicul veterinar. Dacă aveţi nevoie de 
informaţii suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, 
adresaţi-vă medicului veterinar. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiţi 
Dezbaterea ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Cardalis? 

Cardalis este un medicament de uz veterinar care conţine două substanţe active, benazepril hidrocloric 
şi spironolactonă. Medicamentul este disponibil sub formă de comprimate (2,5 mg/20 mg, 5 mg/40 mg 
şi 10 mg/80 mg). 

Pentru ce se utilizează Cardalis? 

Cardalis se utilizează pentru tratamentul insuficienţei cardiace congestive la câini. Aceasta este un tip 
de boală cardiovasculară în care inima nu mai poate pompa suficient sânge în întregul organism. 
Cardalis este utilizat pentru insuficienţa cardiacă congestivă cauzată de afectarea pe termen lung a 
valvelor inimii.  

Comprimatele se administrează câinelui o dată pe zi, împreună cu hrana, la un dozaj de 0,25 mg 
benazepril hidrocloric şi 2 mg spironolactonă pe kilogram de greutate corporală. Comprimatele pot fi 
amestecate cu o cantitate mică de hrană şi administrate câinelui înainte de masa principală sau pot fi 
amestecate direct în mâncare. 
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Cum acţionează Cardalis? 

Spironolactona blochează acţiunea aldosteronului, un hormon care induce retenţia în organism a sării şi 
a apei de către rinichi. Acest hormon are efecte nocive şi asupra sistemului cardiovascular. Prin 
blocarea aldosteronului, spironolactona măreşte eliminarea de sare şi de apă în urină. Acest lucru 
scade volumul total de sânge, reducând efortul inimii de a pompa sângele şi îmbunătăţindu-i astfel 
funcţionarea. Spironolactona acţionează asupra inimii şi a vaselor sanguine şi în alte moduri, deşi 
aceste mecanisme nu au fost demonstrate în totalitate în cazul câinilor. 

Benazepril este un precursor, o substanţă care, în organism, este transformată în benazeprilat. 
Benazeprilatul este un „inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei (ACE)”. Inhibitorii ACE scad 
producţia de angiotensină II, un vasoconstrictor puternic (o substanţă care îngustează vasele 
sanguine). Când producţia de angiotensină II este scăzută, vasele sanguine se relaxează şi se lărgesc. 
Aceasta permite scăderea presiunii arteriale, reducând sarcina asupra inimii.  

Cum a fost studiat Cardalis? 

Compania a prezentat un studiu de laborator pe câini din rasa Beagle, comparând tratamentul cu 
spironolactonă şi benazepril ca substanţe active individuale (în produsele Prilactone şi Fortekor, care 
sunt deja autorizate în Uniunea Europeană) cu tratamentul cu Cardalis. Compania a prezentat, de 
asemenea, rezultatele studiilor de teren cu substanţele active individuale administrate sub formă de 
comprimate separate, în care principala măsură a eficacităţii a fost numărul de câini care au murit ca 
urmare a bolii cardiovasculare. A fost efectuat un studiu de teren pe câini pentru a demonstra cât de 
bine erau tolerate comprimatele Cardalis şi cât de uşor de administrat. Principala măsură a eficacităţii 
a fost buna respectare a tratamentului, definită prin consumul de către câini a cel puţin 90 % din 
tabletele recomandate. De asemenea, a fost efectuat un studiu privind siguranţa, care s-a derulat pe 
parcursul a şase luni pe câini din rasa Beagle, cu un dozaj de până la cinci ori mai mare decât doza 
recomandată.  

Ce beneficii a prezentat Cardalis pe parcursul studiilor? 

În studiul de laborator, s-a demonstrat că medicamentul Cardalis este bioechivalent cu tratamentul 
combinat cu produse care conţin substanţele active individuale (medicamentele sunt bioechivalente 
când generează aceleaşi niveluri de substanţă activă în organism). Aceasta a permis ca datele studiilor 
de teren existente privind substanţele active individuale să fie utilizate în cazul Cardalis. Studiile 
menţionate au demonstrat o creştere a supravieţuirii la câinii trataţi concomitent cu spironolactonă şi 
benazepril, în comparaţie cu cei trataţi numai cu benazepril. Studiul de teren a demonstrat că în 92% 
din cazurile în care s-a administrat Cardalis, cu sau fără hrană, acesta a fost consumat voluntar şi 
complet, iar la aproximativ 86% din câini tratamentul a fost bine respectat. Studiul de siguranţă a 
demonstrat că medicamentul Cardalis are un profil de siguranţă bun.  

Care sunt riscurile asociate cu Cardalis? 

Câinii masculi necastraţi trataţi cu spironolactonă pot prezenta atrofierea (micşorarea) prostatei (o 
glandă a sistemului de reproducere masculin), care este reversibilă.  

Funcţia renală şi nivelurile de potasiu din sânge trebuie monitorizate la toţi câinii înainte de începerea 
tratamentului. Monitorizarea regulată trebuie să continue în cazul câinilor care prezintă funcţie renală 
redusă întrucât aceştia pot prezenta un risc mai mare de hiperpotasemie (niveluri crescute de potasiu 
în sânge) în timpul tratamentului. Cardalis este contraindicat la câinii în creştere din cauza efectului 
său asupra hormonilor sexuali masculini. Cardalis trebuie utilizat cu precauţie la câinii cu afectare 
hepatică deoarece poate afecta metabolizarea (prelucrarea) spironolactonei în ficat. 
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Cardalis este contraindicat la căţelele aflate în perioada de gestaţie sau de lactaţie (perioada în care 
produc lapte) deoarece, în studiile cu benazepril pe şobolani, au fost observate efecte toxice asupra 
fetusului. Cardalis este contraindicat la câinii destinaţi sau folosiţi pentru montă. Cardalis este 
contraindicat la câinii cu boala Addison sau care suferă de hipoadenocorticism (o boală în care glanda 
suprarenală nu produce suficienţi hormoni), hiperpotasemie (niveluri crescute de potasiu în sânge) sau 
hiponatremie (niveluri reduse de sodiu în sânge). Cardalis este contraindicat la câinii care sunt 
hipersensibili (alergici) la inhibitorii ACE sau la oricare dintre ingrediente. Cardalis este contraindicat în 
cazuri de stenoză aortică sau pulmonară (îngustarea aortei sau a vaselor sanguine pulmonare) care 
afectează debitul de sânge al inimii.  

Care sunt măsurile de precauţie pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Aceste persoane trebuie să se spele pe mâini după manipularea comprimatelor. Persoanele cu 
hipersensibilitate (alergie) cunoscută la spironolactonă sau benazepril trebuie să evite contactul cu 
Cardalis. Femeile gravide trebuie să ia măsuri speciale de precauţie pentru a preveni expunerea 
accidentală pe cale orală deoarece s-a constatat că inhibitorii ACE afectează fătul. În caz de ingestie 
accidentală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau 
eticheta. 

De ce a fost aprobat Cardalis? 

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) a concluzionat că beneficiile Cardalis sunt mai 
mari decât riscurile asociate şi a recomandat acordarea autorizaţiei de introducere pe piaţă pentru 
acest produs. Raportul beneficiu-risc este disponibil în modulul Dezbaterea ştiinţifică din prezentul 
EPAR. 

Alte informaţii despre Cardalis: 

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Cardalis, valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, la 23 iulie 2012. Informaţiile privind eliberarea pe bază de reţetă a acestui 
produs pot fi găsite pe etichetă/ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în aprilie 2013. 
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