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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Equisolon 
Prednisolone 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В 
него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) 
оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва 
ветеринарномедицинския продукт. 

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се 
нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето 
животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за 
основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR). 

Какво представлява Equisolon? 

Equisolon е ветеринарномедицински продукт, който съдържа активната субстанция преднизолон 
(prednisolone). Предлага се под формата на перорален прах. 

За какво се използва Equisolon? 

Equisolon се използва за лечение на периодична обструкция на дихателните пътища (ПОДП или 
белодробен емфизем) при конете в комбинация с мерки за опазване на околната среда. ПОДП е 
хронично (дългосрочно) алергично състояние, при което конете имат хрипове, кашлица и 
затруднения в дишането. Мерките за опазване на околната среда включват възможно по-дълго 
пребиваване на конете навън или подобряване на вентилацията в обора, накисване на сеното или 
силажа за хранене (ферментирала трева) и използване на постелка с минимум прах в обора. 
Equisolon трябва да се смесва с малко количество храна и да се приема перорално в доза от 1 mg 
преднизолон на kg телесно тегло веднъж на ден. Дозата може да се повтори в продължение на 
десет последователни дни. 

Как действа Equisolon? 

При коне с ПОДП имунната система (естествените защитни сили на организма) реагира остро на 
активиращи вещества (антигени), намиращи се в прахта, която вдишва конят. Това води до 
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възпаление и запушване на дихателните пътища в белите дробове, като се причиняват 
затруднения в дишането. Активната субстанция в Equisolon, преднизолон, е кортикостероид, 
лекарство, което понижава активността на имунната система. Това намалява възпалението, като 
по този начин помага за поддържане на дихателните пътища чисти и позволява на коня да диша 
по-лесно. 

Как е проучен Equisolon? 

Употребата на преднизолон при коне с ПОДП е добре описана в научната литература. Проведено е 
полево проучване, при което същите осем коне с ПОДП след излагане на сено участват в 
4 периода на лечение, като или не получават лечение, или се лекуват с Equisolon в три различни 
дози, всяка в продължение на десет дни. В допълнение към лечението с преднизолон 
експозицията на органична прах е била намалена чрез заместване на сеното със силаж и чрез 
подобряване на вентилацията в обора. Основната мярка за ефективност са клинични признаци на 
ПОДП заболяване, както и количеството на течността и имунните клетки в дихателните пътища, и 
налягането на въздуха в белите дробове. 

Какви ползи от Equisolon са установени в проучванията? 

Лечението с преднизолон при препоръчваната доза от 1 mg на kg телесно тегло в продължение 
на десет дни в комбинация с контрол на околната среда води до значителни подобрения по 
отношение на течността в дихателните пътища и клиничните признаци, свързани с ПОДП. 

Какви са рисковете, свързани с Equisolo? 

Най-честите нежелани лекарствени реакции (наблюдавани при повече от 1 на 10 коня) с Equisolon 
са потискане на производството на кортизол (естествен кортикостероид, важен в отговора на 
организма към стрес) и увеличаване на нивото на триглицеридите (вид мазнини) в кръвта. За 
пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Equisolon, вижте 
листовката. 

Equisolon не трябва да се използва при коне с вирусни или гъбични инфекции, гастроинтестинални 
язви или язви на роговицата или при бременни кобили. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или 
влиза в контакт с животното? 

Лекарството не трябва да се прилага на коне от бременни жени, тъй като съществува риск от 
малформации на плода. За да се предотврати образуването на прах, ветеринарномедицинският 
продукт не трябва да се разклаща. 

Какъв е карентният срок? 

Карентният срок е позволеното време след прилагане на лекарството и преди животното да може 
да бъде заклано, а месото му да се използва за консумация от хора. Карентният срок също така е 
необходимият период след прилагане на лекарството и преди млякото на животните да бъде 
използвано за консумация от хора. Карентният срок за Equisolon за месо е десет дни. Equisolon не 
трябва да се прилага при кобили, чието мляко е предназначено за консумация от хора. 
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Какви са основанията за одобряване на Equisolon? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от 
Equisolon превишават рисковете за одобреното показание, и препоръча на Equisolon да бъде 
издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула за научно 
обсъждане на настоящия EPAR. 

Допълнителна информация за Equisolon: 

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Equisolon на 
12/03/2014. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на 
етикета/външната опаковка. 

Дата на последно актуализиране на текста: януари 2014 г. 
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