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Cortavance (hydrocortisoni aceponas) 
Přehled informací o přípravku Cortavance a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Cortavance a k čemu se používá? 

Přípravek Cortavance je veterinární léčivý přípravek používaný k léčbě zánětlivých a svědivých kožních 
onemocnění u psů. Používá se rovněž k léčbě příznaků svědění kůže u psů náchylných k alergiím 
(atopické dermatitidě). Přípravek Cortavance obsahuje léčivou látku hydrokortison-aceponát. 

Jak se přípravek Cortavance používá? 

Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Při léčbě zánětlivých a svědivých 
kožních onemocnění se přípravek Cortavance podává jednou denně po dobu 7 dnů. Pokud po 7 dnech 
není pozorováno zlepšení, veterinární lékař by měl léčbu přehodnotit. Při léčbě příznaků atopické 
dermatitidy se přípravek Cortavance podává jednou denně po dobu nejméně 14 dnů, avšak ne déle 
než po dobu 28 po sobě následujících dnů. Po 14 dnech by měl veterinární lékař rozhodnout, zda je 
nutná další léčba. 

Přípravek se nastříká na postižené místo, přičemž nesmí být zasaženy oči. Pomocí dvou stisků 
mechanického rozprašovače se dodá dostatečné množství přípravku k ošetření přibližně 100 cm2. 

Více informací o používání přípravku Cortavance naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Cortavance působí? 

Léčivá látka v přípravku Cortavance, hydrokortison-aceponát, je steroid, což je druh látky pomáhající 
zmírnit zánět. Tento steroid má specifickou chemickou formu (tzv. diester), která zajišťuje jeho 
účinnost u kožních onemocnění v nízkých dávkách díky tomu, že léčivo může proniknout do vnější 
vrstvy kůže a déle v ní přetrvávat. 
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Jaké přínosy přípravku Cortavance byly prokázány v průběhu studií? 

Zánětlivá a svědivá kožní onemocnění 

Pokud jde o léčbu zánětlivých a svědivých kožních onemocnění, terénní studie srovnávala léčbu psů se 
svědivými kožními onemocněními přípravkem Cortavance s léčbou pomocí jiného přípravku 
obsahujícího steroidy. Přípravkem Cortavance bylo léčeno 54 psů a srovnávacím přípravkem 51 psů, 
přičemž výsledky naznačily u přípravku Cortavance i srovnávacího přípravku srovnatelnou účinnost. 

Studie zaměřené na stanovení dávky navíc celkově podpořily zvolené dávkování a dobu trvání léčby. 
V několika studiích provedených za kontrolovaných podmínek bylo prokázáno významné zlepšení 
zkoumaného kožního onemocnění. Významné zmírnění svědění však bylo prokázáno pouze v jedné 
z těchto laboratorních studií, v níž byla psům souběžně podávána léčba proti vnějším parazitům. 

Atopická dermatitida 

Účinky tohoto léčivého přípravku při léčbě příznaků atopické dermatitidy byly zkoumány ve dvou 
studiích. V první studii byl 15 psům podáván přípravek Cortavance a 13 psům placebo (neúčinný 
přípravek), zatímco ve druhé studii bylo přípravkem Cortavance léčeno 25 psů a srovnávacím 
přípravkem 23 psů. Výsledky studií ukázaly, že léčba psů s atopickou dermatitidou doporučenou 
dávkou přípravku po dobu nejméně 14 a nejvýše 28 dnů přináší významné zlepšení kožních lézí a 
svědění. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Cortavance? 

Ve velmi vzácných případech se mohou objevit lokální reakce v místě podání přípravku, jako je erytém 
(zarudnutí kůže) a/nebo svědění. Přípravek Cortavance se nesmí používat na kožní vředy. Nesmí se 
používat ani u psů s přecitlivělostí (alergií) na hydrokortizon-aceponát nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Cortavance je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Léčivá látka v přípravku Cortavance, hydrokortison-aceponát, je při expozici vysokým dávkám 
potenciálně farmakologicky účinná. 

Po použití si umyjte ruce. Abyste zabránili kontaktu s kůží, nedotýkejte se čerstvě ošetřených zvířat, 
dokud místo podání přípravku nezaschne. V případě náhodného kontaktu s kůží se nedotýkejte rukou 
úst a zasaženou oblast okamžitě opláchněte vodou. 

Vyhněte se kontaktu s očima, neboť tento léčivý přípravek může po náhodném kontaktu s očima 
způsobit jejich podráždění. V případě náhodného kontaktu s očima je vypláchněte dostatečným 
množstvím vody. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. 

V případě náhodného požití, zvláště dětmi, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou 
informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Používejte sprej v dobře větraném prostoru, abyste zabránili vdechnutí přípravku. Sprej je hořlavý a 
neměl by být používán v blízkosti otevřeného ohně nebo rozžhaveného materiálu. Nekuřte během 
manipulace s tímto veterinárním léčivým přípravkem. 
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Bezprostředně po použití musí být lahvička opětovně uložena do vnější krabičky a uchována na 
bezpečném místě mimo dohled a dosah dětí. 

Na základě čeho byl přípravek Cortavance registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Cortavance převyšují jeho 
rizika, a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Cortavance 

Přípravku Cortavance bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 9. ledna 
2007. 

Další informace o přípravku Cortavance jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/cortavance. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v dubnu 2021. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Cortavance
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