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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Equisolon 
prednisolonum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky 
předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s veterinárním lékařem vašeho zvířete. Chcete-li 
získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na jeho veterinárního 
lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho výbor CVMP svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny 
ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 

Co je Equisolon? 

Equisolon je veterinární léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku prednisolon. Je k dispozici ve 
formě prášku určeného k podání do tlamy zvířete. 

K čemu se přípravek Equisolon používá? 

Přípravek Equisolon se používá u koní k léčbě rekurentní obstrukce dýchacích cest (neboli 
dýchavičnosti) v kombinaci s opatřeními týkajícími se životního prostředí zvířete. Rekurentní obstrukce 
dýchacích cest je chronické (dlouhodobé) alergické onemocnění, u kterého koně sípají, kašlou a obtížně 
dýchají. Mezi opatření týkající se životního prostředí zvířete patří co nejdelší pobyt koní venku nebo 
zlepšení větrání v stájích, zvlhčování sena nebo krmení siláží (fermentovanou trávou) a ve stájích 
použití podestýlky s minimem prachu. Přípravek Equisolon by měl být smíchán s malým množstvím 
krmiva a podáván do tlamy zvířete v dávce 1 mg prednisolonu na kg tělesné hmotnosti jednou denně. 
Dávka může být opakována po dobu deseti po sobě následujících dní. 

Jak přípravek Equisolon působí? 

Imunitní systém (přirozená obrana těla) u koní s rekurentní obstrukcí dýchacích cest nadměrně reaguje 
na spouštěcí látky (antigeny), jež jsou přítomny v prachu, který koně vdechují. To má za následek 
zánět a blokádu dýchacích cest uvnitř plic, vedoucí k obtížnému dýchání. Léčivá látka přípravku 
Equisolon, prednisolon, je kortikosteroid, léčivý přípravek, který působí tak, že snižuje aktivitu 
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imunitního systému. To omezuje zánět, a tudíž napomáhá udržovat dýchací cesty čisté a umožňuje 
koni snadněji dýchat. 

Jak byl přípravek Equisolon zkoumán? 

Použití prednisolonu u koní s rekurentní obstrukcí dýchacích cest je dobře popsáno ve vědecké 
literatuře. Byla provedena terénní studie, ve které se týchž 8 koní s rekurentní obstrukcí dýchacích cest 
po expozici senu účastnilo 4 období léčby, každého v délce deseti dní, kdy koně buď nedostávali léčbu, 
nebo byli léčeni třemi různými dávkami přípravku Equisolon. Kromě léčby prednisolonem byla snížena 
expozice organickému prachu náhradou sena siláží a zlepšením větrání ve stáji. Hlavním měřítkem 
účinnosti byly klinické příznaky rekurentní obstrukce dýchacích cest i množství tekutin a imunitních 
buněk v dýchacích cestách a tlak vzduchu v plicích. 

Jaký přínos přípravku Equisolon byl prokázán v průběhu studií? 

Léčba prednisolonem v doporučené dávce 1 mg na kg tělesné hmotnosti po dobu deseti dní 
v kombinaci s kontrolou okolního prostředí vedla k významnému snížení množství tekutiny v dýchacích 
cestách i klinických příznaků spojených s rekurentní obstrukcí dýchacích cest. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Equisolon? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky (pozorovanými u více než 1 koně z 10) přípravku Equisolon je útlum 
tvorby kortizolu (přirozeného kortikosteroidu potřebného k odpovědi těla na stres) a vzestup hladiny 
triglyceridů (typu tuku) v krvi. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem 
Equisolon je uveden v příbalové informaci. 

Přípravek Equisolon se nesmí používat u koní s virovými či plísňovými infekcemi, gastrointestinálními 
nebo rohovkovými vředy nebo u březích klisen. 

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

Přípravek by koním neměly podávat těhotné ženy, protože existuje riziko malformace nenarozeného 
dítěte. Aby se zabránilo tvorbě prachu, nesmí se přípravkem třást. 

Jaká je ochranná lhůta? 

Ochranná lhůta je lhůta stanovená po podání léku do doby, než může být zvíře poraženo a než může 
být maso použito pro lidskou spotřebu. Je to také lhůta po podání léku do doby, než může být mléko 
použito pro lidskou spotřebu. Ochranná lhůta přípravku Equisolon pro maso je deset dní. Přípravek 
Equisolon se nesmí používat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek Equisolon schválen? 

Výbor CVMP dospěl k závěru, že přínosy přípravku Equisolon převyšují ve schválené indikaci rizika a 
proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik 
tohoto přípravku jsou k dispozici v části této zprávy EPAR věnované vědecké diskusi. 

Další informace o přípravku Equisolon 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Equisolon platné v celé Evropské unii dne 
12/03/2014. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou k dispozici na etiketě / vnějším obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v lednu 2014. 
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