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Cortavance (hidrokortizona aceponāts) 
Cortavance pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Cortavance un kāpēc tās lieto? 

Cortavance ir veterinārās zāles, ko lieto iekaisīgu un niezošu ādas slimību ārstēšanai suņiem. Tās lieto 
arī niezošas ādas (atopiska dermatīta) simptomu ārstēšanai alerģiskiem suņiem. Cortavance satur 
aktīvo vielu hidrokortizona aceponātu. 

Kā lieto Cortavance? 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. Iekaisīgu un niezošu ādas slimību ārstēšanai ievada 
Cortavance vienreiz dienā septiņas dienas. Ja pēc septiņām dienām nenovēro uzlabošanos, 
veterinārārstam ir jāpārvērtē ārstēšana. Atopiska dermatīta simptomu ārstēšanai ievada Cortavance 
vienreiz dienā vismaz 14 dienas, bet ne ilgāk kā 28 dienas pēc kārtas. Pēc 14 dienām veterinārārstam 
ir jāizlemj, vai turpmāka ārstēšana ir nepieciešama. 

Zāles tiek uzsmidzinātas slimības skartajai vietai, izvairoties no iekļūšanas acīs. Divas reizes nospiežot 
smidzinātāju, tiek izsmidzināts tāds zāļu daudzums, kas ir pietiekams apmēram 100 cm2 liela laukuma 
ārstēšanai. 

Papildu informāciju par Cortavance lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Cortavance darbojas? 

Cortavance aktīvā viela hidrokortizona aceponāts ir steroīds – viela, kas palīdz mazināt iekaisumu. Šis 
steroīds ir speciālā ķīmiskā (diestera) formā, kas padara to efektīvu ādas slimību ārstēšanai nelielās 
devās, jo šīs zāles spēj iekļūt ādas ārējā slānī un tur ilgāk saglabāties. 

Kādi Cortavance ieguvumi atklāti pētījumos? 

Iekaisīgas un niezošas ādas slimības 

Iekaisīgu un niezošu ādas slimību ārstēšanā lauka pētījumā salīdzināja Cortavance ar atšķirīgām 
steroīdus saturošām zālēm niezošas ādas ārstēšanā suņiem. ArCortavance ārstēja 54 suņus, ar 
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salīdzinājuma zālēm – 51 suni. Rezultāti liecināja par Cortavance un salīdzinājuma zāļu salīdzināmu 
efektivitāti. 

Turklāt pētījumi devas noteikšanai kopumā apstiprināja izvēlētās devas un ārstēšanas ilguma 
pareizību. Vairākos pētījumos kontrolētos apstākļos pierādīja nozīmīgu ādas slimības uzlabošanos, 
kamēr nozīmīgu niezes samazināšanos pierādīja tikai vienā no šiem laboratorijas pētījumiem, kurā suņi 
vienlaikus saņēma zāles pret ārējiem parazītiem. 

Atopisks dermatīts 

Divos pētījumos pētīja zāļu iedarbību atopiska dermatīta simptomu ārstēšanā. Pirmajā pētījumā 
15 suņi saņēma Cortavance un 13 suņi saņēma placebo (zāļu imitāciju), bet otrajā pētījumā 25 suņus 
ārstēja ar Cortavance un 23 suņus – ar salīdzinājuma zālēm. Pētījumu rezultāti parādīja, ka atopiska 
dermatīta ārstēšana suņiem vismaz 14 dienas un līdz 28 dienām, ievadot ieteicamo devu, ievērojami 
uzlabo ādas bojājumus un niezi. 

Kāds risks pastāv, lietojot Cortavance? 

Ļoti retos gadījumos var rasties lokālas reakcijas uzsmidzināšanas vietā, piemēram, eritēma (ādas 
apsārtums) un/vai nieze. Cortavance nedrīkst lietot uz ādas čūlām. Tās nedrīkst arī lietot suņiem ar 
paaugstinātu jutību (alerģiju) pret hidrokortizona aceponātu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Cortavance, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Cortavance aktīvā viela hidrokortizona aceponāts potenciāli ir farmakoloģiski aktīva saskarsmē ar 
lielām devām. 

Pēc lietošanas nomazgājiet rokas. Lai izvairītos no saskares ar ādu, nerīkojieties ar nesen ārstētiem 
dzīvniekiem, kamēr uzsmidzināšanas vieta nav nožuvusi. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, 
izvairieties no roku saskares ar muti un nekavējoties nomazgājiet skarto vietu ar ūdeni. 

Izvairieties no saskares ar acīm, jo pēc nejaušas saskares ar acīm zāles var izraisīt acu kairinājumu. Ja 
zāles nejauši nonākušas saskarē ar acīm, izskalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens. Ja acu kairinājums 
nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību. 

Nejaušas norīšanas gadījumā (jo īpaši bērniem) nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību un 
uzrādiet ārstam lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu. 

Lai izvairītos no zāļu ieelpošanas, tās ir jāsmidzina labi vēdinātā vietā. Aerosols ir ugunsnedrošs, un to 
nedrīkst lietot atklātas liesmas vai kvēlojošu materiālu tuvumā. Nesmēķējiet, kad rīkojaties ar šīm 
zālēm. 

Uzreiz pēc lietošanas pudele jāievieto atpakaļ ārējā iepakojumā un jānoliek drošā, bērniem nepieejamā 
un neredzamā vietā. 

Kāpēc Cortavance tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Cortavance, pārsniedz šo zāļu radīto risku un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 
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Cita informācija par Cortavance 

Cortavance 2007. gada 9. janvārī tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Cortavance ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/cortavance 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada aprīlī. 

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