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Rezumat EPAR destinat publicului 

Convenia 
Cefovecin 

Prezentul document este un rezumat al Raportului European Public de Evaluare. Scopul său este 
de a explica modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru produse 
medicamentoase de uz veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la 
recomandările privind condiţiile de utilizare. 
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare despre modul în care poate fi folosit acest produs, 
consultaţi autoritatea naţională veterinară din ţara dvs. Dacă aveţi nevoie de informaţii 
suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiţi Dezbaterea ştiinţifică (care face parte, de 
asemenea, din EPAR). 

Ce este Convenia? 

Convenia conţine cefovecin, un antibiotic care este administrat prin injectare (subcutanat). Se 
utilizează la câini şi pisici. 

În fiecare pachet de Convenia se găsesc două flacoane, unul dintre ele conţinând o pulbere, iar 
celălalt conţinând un diluant. Înainte de utilizare, pulberea se dizolvă în diluant pentru prepararea 
unei soluţii injectabile. 

Pentru ce se utilizează Convenia? 

Convenia se utilizează pentru tratarea infecţiilor cauzate de unele bacterii specifice (pentru detalii 
suplimentare, a se vedea Rezumatul Caracteristicilor Produsului). În general, se administrează sub 
forma unei singure injecţii, iar efectul acestei injecţii durează până la 14 zile. În funcţie de infecţia 
tratată, injecţia poate fi repetată, dacă este nevoie (de maxim 3 ori). 

Convenia se administrează câinilor pentru tratarea infecţiilor pielii şi a ţesuturilor moi; acestea sunt 
infecţii care apar la nivelul pielii şi la nivelul straturilor aflate imediat sub piele, precum rănile, 
abcesele şi piodermita (o infecţie cutanată care prezintă mâncărimi şi pustule). De asemenea, 
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Convenia se utilizează pentru tratarea câinilor cu infecţii ale tractului urinar cauzate de unele 
bacterii specifice. 

Convenia se administrează pisicilor pentru tratarea infecţiilor pielii şi ale ţesuturilor moi, precum 
rănile şi abcesele. De asemenea, Convenia este utilizat pentru tratarea pisicilor cu infecţii ale 
tractului urinar cauzate de unele bacterii specifice. 

Cum acţionează Convenia? 

Substanţa activă conţinută de Convenia este cefovecinul, care aparţine unei grupe de antibiotice 
denumite cefalosporine din generaţia a III-a. Toate aceste antibiotice din grupa cefalosporinelor, 
inclusiv cefovecinul, distrug bacteriile prin inhibarea formării pereţilor celulari bacterieni, bacteriile 
fiind astfel ucise şi infecţia vindecată. Ca şi în cazul altor antibiotice, cefovecinul nu este eficace 
împotriva tuturor tipurilor de bacterii. 

Cefovecinul este diferit de alte antibiotice similare din grupa cefalosporinelor deoarece rămâne în 
organismul câinelui sau pisicii o perioadă foarte mare de timp după injectare. Efectul unei injecţii 
durează până la 14 zile. 

Cum a fost studiat Convenia? 

Informaţiile obţinute din studiile de laborator pe bacterii diferite au demonstrat eficacitatea 
cefovecinului împotriva bacteriilor specificate în cadrul informaţiilor privind produsul (Rezumatul 
Caracteristicilor Produsului şi prospectul). 

Convenia a fost studiat în cazul câinilor cu infecţii ale pielii şi ale ţesuturilor moi (când a fost 
comparat cu alt antibiotic care conţine amoxicilină şi acid clavulanic) şi în cazul câinilor cu infecţii 
ale tractului urinar (când a fost comparat cu alt antibiotic din grupa cefalosporinelor, cefalexinul). 

Convenia a fost studiat în cazul pisicilor cu infecţii ale pielii şi ale ţesuturilor moi (când a fost 
comparat cu alt antibiotic care conţine amoxicilină şi acid clavulanic), precum şi în cadrul unui 
studiu mic la pisicile cu infecţii ale tractului urinar, când a fost comparat cu cefalexinul. 

Aceste studii au măsurat rata de vindecare a infecţiilor respective. 

Ce beneficii a prezentat Convenia în timpul studiilor? 

În cadrul tuturor studiilor, Convenia a fost la fel de eficace în tratarea infecţiilor ca şi antibioticele 
cu care s-a făcut comparaţia. Convenia prezintă avantajul unei durate lungi de acţiune. 

Care sunt riscurile asociate Convenia? 

Până în prezent nu au fost raportate efecte secundare ale tratamentului cu Convenia. Cu toate 
acestea, medicamentul nu trebuie administrat câinilor sau pisicilor care au prezentat alergii la 
antibiotice de tipul cefalosporinei sau penicilinei. 

De asemenea, Convenia nu trebuie administrat câinilor sau pisicilor mai mici de 8 săptămâni sau 
câinilor sau pisicilor cu afecţiuni renale severe (disfuncţii renale). 

Administrarea Convenia se poate dovedi periculoasă în cazul altor animale, precum cobaii şi iepurii 
(acest medicament nu este autorizat pentru utilizare la aceste specii). 
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Deoarece nu au fost efectuate studii la animalele de reproducere pentru observarea efectelor în 
urma administrării Convenia şi deoarece acesta are o durată excepţional de lungă de acţiune în 
organism, nu se recomandă utilizarea Convenia la căţelele sau pisicile gestante sau care alăptează. 
Animalele tratate nu trebuie folosite pentru reproducere timp de 12 săptămâni după ultima injecţie 
cu Convenia. 

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

Antibioticele de tipul cefalosporinei şi penicilinei pot cauza alergii oamenilor, aceste alergii fiind 
uneori foarte grave. Prin urmare, Convenia nu trebuie manipulat de persoane care prezintă 
hipersensibilitate (alergie) la aceste antibiotice sau de persoane cărora li s-a recomandat să nu 
lucreze cu aceste antibiotice. De asemenea, persoanele alergice la peniciline sau cefalosporine 
trebuie să evite contactul cu litiera folosită de câinii sau pisicile cărora li s-a administrat Convenia. 

Convenia trebuie manipulat cu atenţie şi trebuie luate toate măsurile de precauţie necesare pentru 
a se evita expunerea la produs. Dacă, în caz de expunere accidentală, apar anumite simptome, 
precum mâncărimea pielii, atunci trebuie solicitat imediat sfatul medicului. Umflarea feţei, buzelor 
sau ochilor sau dificultatea în respiraţie sunt simptome mult mai serioase şi necesită îngrijire 
medicală de urgenţă. 

De ce a fost aprobat Convenia? 

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP) a stabilit că beneficiile 
administrării Convenia sunt mai mari decât riscurile sale în tratarea câinilor şi pisicilor care prezintă 
infecţii specifice ale pielii, ţesuturilor moi şi ale tractului urinar şi a recomandat acordarea 
autorizaţiei de introducere pe piaţă pentru Convenia. Raportul beneficiu-risc poate fi găsit în 
modulul Dezbaterea ştiinţifică al prezentului EPAR. 

Alte informaţii despre Convenia: 

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Convenia, valabilă pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene, la data de 19 iunie 2006. Informaţii privind eliberarea pe bază de 
reţetă a acestui produs pot fi găsite pe ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în: 04-2013. 
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