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EPAR–samenvatting voor het publiek

Fevaxyn Pentofel

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR). 

Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych 

Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia 

zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego. Dokument ten nie może zastąpić 

bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu 

chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia, należy skontaktować się z weterynarzem. W celu 

uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP, należy zapoznać się z dyskusją 

naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Fevaxyn Pentofel?

Preparat Fevaxyn Pentofel jest szczepionką dla kotów w postaci roztworu do wstrzykiwań

w napełnionej fabrycznie strzykawce. Fevaxyn Pentofel zawiera następujące inaktywowane wirusy: 

wirus panleukopenii kotów, wirus rhinotracheitis kotów, kaliciwirus kotów, wirus białaczki kotów oraz 

inaktywowane bakterie Chlamydophila felis.

W jakim celu stosuje się Fevaxyn Pentofel?

Preparat Fevaxyn Pentofel jest przeznaczony do uodparniania zdrowych kotów w 9 tygodniu życia 

i starszych przeciwko panleukopenii kotów i białaczce kotów, a także przeciwko zakażeniom układu 

oddechowego wywołanym przez wirus rhinotracheitis kotów, kaliciwirus kotów oraz bakterie 

Chlamydophila felis.

Zawartość napełnionej fabrycznie strzykawki należy wstrząsnąć i podawać we wstrzyknięciu 

podskórnym. U kotów w 9 tygodniu życia i starszych podaje się dwie dawki w odstępie od 3 do 

4 tygodni. U kociąt przebywających na obszarach wysokiego ryzyka zarażenia wirusem białaczki kotów, 

które otrzymały pierwszą dawkę przed 12 tygodniem życia, zaleca się podanie dodatkowej dawki. 

Następnie preparat Fevaxyn Pentofel podaje się co roku.
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Jak działa Fevaxyn Pentofel?

Preparat Fevaxyn Pentofel zawiera niewielkie ilości czterech inaktywowanych wirusów i jedną 

inaktywowaną bakterię. Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu

kota w rozpoznaniu i zwalczeniu wirusów i bakterii. Po ekspozycji na jakiekolwiek tego typu wirusy i 

bakterie w późniejszym okresie życia kot nie ulega zakażeniu lub zakażenie ma o wiele lżejszy 

przebieg.

Jak badano skuteczność Fevaxyn Pentofel?

Badano skuteczność preparatu Fevaxyn Pentofel przeciwko białaczce kotów, przeciwko zakażeniom 

układu oddechowego wywołanym przez wirus rhinotracheitis kotów, kaliciwirus kotów oraz bakterie 

Chlamydophila felis, a także przeciwko chorobie wywoływanej przez wirus panleukopenii kotów.

Ponadto przeanalizowano dane pochodzące z badań kotów różnych ras w celu określenia wszystkich 

działań niepożądanych preparatu Fevaxyn Pentofel po pierwszym i drugim szczepieniu.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Fevaxyn Pentofel zaobserwowano 
w badaniach?

Wykazano skuteczność preparatu Fevaxyn Pentofel przeciwko białaczce kotów, przeciwko zakażeniom 

układu oddechowego wywołanym przez wirus rhinotracheitis kotów, kaliciwirus kotów oraz bakterie 

Chlamydophila felis, a także przeciwko chorobie wywoływanej przez wirus panleukopenii kotów.

W badaniu mającym na celu określenie działań niepożądanych nie zaobserwowano żadnych takich 

działań u 94,2% kotów po pierwszym szczepieniu oraz u 99% kotów po drugim szczepieniu.

Jakie są działania niepożądane preparatu Fevaxyn Pentofel?

U niektórych szczepionych kotów mogą wystąpić reakcje na szczepienie, które obejmują przejściową 

gorączkę, wymioty, anoreksję (brak apetytu) i/lub depresję; objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu 

24 godzin.

Czasem może wystąpić obrzęk, ból, świąd lub utrata sierści w miejscu wstrzyknięcia. W bardzo 

rzadkich przypadkach może wystąpić reakcja anafilaktyczna (ciężka reakcja uczuleniowa) z obrzękiem 

(gromadzeniem się płynu pod skórą), świądem, zaburzeniami czynności układu oddechowego i układu 

krążenia, ciężkimi objawami ze strony przewodu pokarmowego lub wstrząsem w ciągu pierwszych kilku 

godzin po szczepieniu.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem?

Preparat Fevaxyn Pentofel zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może spowodować silny 

ból i obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub do palca, co w rzadkich przypadkach 

może doprowadzić do utraty palca. W razie przypadkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu 

człowiekowi należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, nawet w przypadku wstrzyknięcia bardzo 

niewielkiej ilości. Lekarzowi należy przedstawić ulotkę dołączoną do opakowania. Jeżeli ból utrzymuje 

się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
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Na jakiej podstawie zatwierdzono Fevaxyn Pentofel?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) zdecydował, że korzyści płynące ze 

stosowania preparatu Fevaxyn Pentofel, związane z uodparnianiem zdrowych kotów w 9 tygodniu życia 

i starszych przeciwko wirusom kocim, są większe od związanego z tym ryzyka. Komitet zalecił 

przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla preparatu Fevaxyn Pentofel. Stosunek korzyści 

do ryzyka można znaleźć w dyskusji naukowej niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje na temat preparatu Fevaxyn Pentofel:

Dnia 5 lutego 1997 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla 

preparatu Fevaxyn Pentofel do obrotu ważne na terytorium całej Unii Europejskiej. Informacje na 

temat kategorii dostępności tego produktu można znaleźć na opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: czerwiec 2013.
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