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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Fevaxyn Pentofel

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 Vaším veterinárním lékařem. Chcete-li získat další 

informace o onemocnění Vašeho zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na svého veterinárního lékaře. 

Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá doporučení 

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel je vakcína určená pro kočky, dodávaná ve formě injekčního roztoku v předplněné 

stříkačce. Fevaxyn Pentofel obsahuje tyto inaktivované viry: virus panleukopenie koček, virus 

rhinotracheitidy koček, calici-virus koček, virus leukemie koček a inaktivovanou Chlamydophila felis

koček.

Na co se přípravek Fevaxyn Pentofel používá?

Fevaxyn Pentofel se používá k imunizaci zdravých koček ve věku 9 týdnů a starších proti panleukopenii 

a leukemii koček a proti respiračním onemocněním způsobovaným virem rhinotracheitidy, calici-virem 

a bakterií Chlamydophila felis.

Obsah předplněné stříkačky se protřepe a podá formou subkutánní injekce (vpichem pod kůži). 

U koček starých 9 týdnů a více se podávají dvě dávky s odstupem 3 až 4 týdnů. Doplňující dávka se 

doporučuje u koťat žijících v oblastech s vysokým rizikem infekce virem leukemie koček, jimž byla 

první dávka podána před 12. týdnem věku. Následně se Fevaxyn Pentofel podává jednou ročně.
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Jak přípravek Fevaxyn Pentofel působí?

Fevaxyn Pentofel obsahuje malé množství čtyř inaktivovaných virů a jednu inaktivovanou bakterii. 

Jakmile kočka dostane injekci, tato malá expozice pomůže jejímu imunitnímu sytému rozpoznat tyto

viry a bakterii a zaútočit na ně. Pokud se zvíře později během života dostane do kontaktu s kterýmkoli 

z daných virů či bakterií, buď se nenakazí, nebo u něj infekce proběhne v mnohem méně závažné míře.

Jak byla účinnost přípravku Fevaxyn Pentofel zkoumána?

Fevaxyn Pentofel byl zkoumán s ohledem na jeho účinnost proti leukemii koček, respiračním 

onemocněním způsobovaným virem rhinotracheitidy koček, calici-virem a bakterií Chlamydophila felis

koček, jakož i proti onemocnění způsobovanému virem panleukopenie koček.

Krom toho byly prozkoumány údaje ze studií na kočkách různých ras za účelem zjištění vedlejších 

účinků přípravku Fevaxyn Pentofel po první a druhé vakcinaci.

Jaký přínos přípravku Fevaxyn Pentofel byl prokázán v průběhu studií?

Účinnost přípravku Fevaxyn Pentofel byla prokázána u leukemie koček, respiračních onemocnění 

způsobovaných virem rhinotracheitidy, calici-virem a bakterií Chlamydophila felis koček, jakož 

i u onemocnění způsobovaného virem panleukopenie koček.

V rámci studie, která hodnotila vedlejší účinky, nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky po první 

vakcinaci u 94,2 % a po druhé vakcinaci u 99 % koček.

Jaké jsou vedlejší účinky přípravku Fevaxyn Pentofel?

U některých vakcinovaných koček může dojít k reakcím na přípravek (dočasné horečce, zvracení, 

nechutenství anebo depresi), které obvykle vymizí během 24 hodin.

Někdy se může dostavit otok, bolestivost, svědění nebo ztráta ochlupení v místě aplikace. Ve velmi 

vzácných případech byly v průběhu prvních hodin po vakcinaci pozorovány anafylaktoidní reakce

(projevy závažné alergie), např. edém (nahromadění tekutiny pod kůží), svědění, respirační poruchy, 

poruchy srdeční činnosti, vážné gastrointestinální příznaky nebo šok. 

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

Přípravek Fevaxyn Pentofel obsahuje minerální olej. Náhodné podání injekce může způsobit silnou 

bolest a otok, zejména dojde-li k aplikaci látky do kloubu nebo prstu – vzácně může vést ke ztrátě 

prstu. Pokud dojde k náhodné injekční aplikaci přípravku, postižená osoba musí ihned vyhledat lékaře, 

i kdyby bylo podané množství vakcíny malé. S sebou je třeba vzít příbalové informace. Pokud bolest 

přetrvá více než 12 hodin po návštěvě lékaře, je třeba opětovně vyhledat lékařskou pomoc.

Na základě čeho byl přípravek Fevaxyn Pentofel schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) se shodl na tom, že při imunizaci zdravých koček ve 

věku 9 týdnů a více proti virům onemocnění koček převyšují přínosy přípravku Fevaxyn Pentofel jeho 

rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Fevaxyn Pentofel bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace 

o poměru přínosů a rizik tohoto přípravku jsou k dispozici v vědecké diskusi o této zprávy EPAR.
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Další informace o přípravku Fevaxyn Pentofel:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Fevaxyn Pentofel platné v celé Evropské unii 

společnosti dne 5. února 1997. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou uvedeny na vnějším 

obalu.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v červnu 2013.
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