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Cortavance (hydrokortizónaceponát) 
Prehľad o lieku Cortavance a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Cortavance a na čo sa používa? 

Cortavance je veterinárny liek na liečbu ochorení súvisiacich so zapálenou a svrbiacou kožou u psov. 
Používa sa aj na liečbu príznakov svrbenia kože u psov, ktoré sú náchylné na alergie (atopickej 
dermatitídy). Liek Cortavance obsahuje liečivo hydrokortizónaceponát. 

Ako sa liek Cortavance používa? 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pri liečbe ochorení súvisiacich so zapálenou a svrbiacou 
kožou sa liek Cortavance podáva jedenkrát denne počas 7 dní. Pokiaľ sa príznaky nezlepšia počas 7 
dní, liečbu má prehodnotiť veterinárny lekár. Na liečbu príznakov atopickej dermatitídy sa liek 
Cortavance podáva jedenkrát denne najmenej 14 dní, najviac však 28 po sebe nasledujúcich dní. Po 14 
dňoch má veterinár rozhodnúť, či je potrebná ďalšia liečba. 

Liek sa aplikuje sprejom na postihnuté miesto, pričom treba zabrániť vniku lieku do očí zvieraťa. Dvomi 
stlačeniami sprejového mechanizmu sa aplikuje dostatočné množstvo lieku na liečenú plochu s 
veľkosťou približne 100 cm2. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku Cortavance, prečítajte si písomnú informáciu 
pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom liek Cortavance účinkuje? 

Liečivo lieku Cortavance, hydrokortizónaceponát, je steroid, čo je látka, ktorá pomáha zmierňovať 
príznaky zápalu. Tento steroid má osobitnú chemickú formu (diester), vďaka ktorej je účinný aj 
v nízkych dávkach pri ochoreniach kože, keďže liek dokáže preniknúť do vonkajšej vrstvy kože a dlhšie 
v nej zotrvať. 
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Aké prínosy lieku Cortavance boli preukázané v štúdiách? 

Ochorenia súvisiace so zapálenou a svrbiacou kožou 

Pokiaľ ide o liečbu ochorení súvisiacich so zapálenou a svrbiacou kožou, v terénnom skúšaní sa 
porovnávala liečba psov s ochoreniami súvisiacimi so svrbením kože liekom Cortavance s liečbou iným 
liekom obsahujúcim stereoid. Liekom Cortavance bolo liečených 54 psov a porovnávacím liekom 
51 psov a výsledky preukázali porovnateľnú účinnosť lieku Cortavance a porovnávacieho lieku. 

Navyše štúdie na stanovenie dávky vo všeobecnosti podporili zvolenú dávku a dĺžku liečby. V 
niekoľkých štúdiách v kontrolovaných podmienkach sa preukázalo značné zlepšenie ochorenia kože, 
pričom podstatné zmiernenie svrbenia sa preukázalo iba v jednej z týchto laboratórnych štúdií, v ktorej 
bola psom súbežne podávaná aj liečba proti externým parazitom. 

Atopická dermatitída 

V dvoch štúdiách sa skúmali účinky lieku pri liečbe príznakov atopickej dermatitídy. V prvej štúdii 
dostalo 15 psov liek Cortavance a 13 psom bolo podávané placebo (zdanlivý liek), zatiaľ čo v druhej 
štúdii bolo 25 psov liečených liekom Cortavance a 23 psov bolo liečených porovnávacím liekom. 
Výsledky týchto štúdií preukázali, že v dôsledku liečby psov s atopickou dermatitídou počas minimálne 
14 dní a najviac 28 dní s odporúčanou dávkou nastalo významné zlepšenie kožných lézií a pruritu. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Cortavance? 

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť lokálne reakcie v mieste podania, napríklad erytém 
(sčervenanie kože) a/alebo svrbenie. Liek Cortavance sa nesmie používať na kožné vredy. Nesmie sa 
používať ani u psov, ktoré sú precitlivené (alergické) na hydrokortizónaceponát alebo na iné zložky 
lieku. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov a obmedzení pozorovaných pri používaní lieku Cortavance sa 
nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Liečivo lieku Cortavance, hydrokortizónaceponát, je potenciálne farmakologicky aktívny pri vysokých 
dávkach expozície. 

Po použití si umyte ruky. Nemanipulujte s nedávno liečenými zvieratami, kým miesto aplikácie 
nevyschne, aby ste sa vyhli kontaktu s kožou. Po náhodnom kontakte s pokožkou zabráňte kontaktu 
rúk s ústami a postihnuté miesto ihneď opláchnite vodou. 

Vyhýbajte sa kontaktu s očami, pretože liek môže po náhodnom kontakte s očami spôsobiť ich 
podráždenie. Po náhodnom kontakte s očami postihnuté oko dôkladne vypláchnite veľkým množstvom 
vody. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. 

V prípade náhodného požitia, najmä u detí, treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať lekárovi 
písomnú informáciu pre používateľa alebo obal. 

Aplikujte sprej v dobre vetranom priestore, aby sa zabránilo vdýchnutiu lieku Sprej je horľavý a nemá 
sa používať v blízkosti otvoreného ohňa ani rozžeraveného materiálu. Pri manipulácii s týmto liekom 
nefajčite. 
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Bezprostredne po použití sa má fľaša vrátiť do vonkajšieho obalu a odložiť na bezpečnom mieste mimo 
dohľadu a dosahu detí. 

Prečo bol liek Cortavance povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Cortavance sú väčšie ako riziká spojené s jeho 
používaním a že liek môže byť povolený na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Cortavance 

Lieku Cortavance bolo 9. januára 2007 udelené povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Cortavance sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/cortavance 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: apríl 2021 
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