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Rezumat EPAR destinat publicului

Fevaxyn Pentofel

Prezentul document este un rezumat al Raportului Public European de Evaluare. Scopul acestuia este 

de a explica modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru Produse Medicale de Uz 

Veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la recomandările privind condiţiile de 

utilizare.

Prezentul document nu poate substitui o discuţie faţă în faţă cu medicul dumneavoastră veterinar. 

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului 

dumneavoastră, contactaţi-l pe medicul dumneavoastră veterinar. Dacă doriţi informaţii suplimentare 

pe baza recomandărilor CVMP, citiţi Discuţia Ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din EPAR).

Ce este Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel este un vaccin pentru pisici, care este o soluţie injectabilă într-o seringă preumplută. 

Fevaxyn Pentofel conţine următorii viruşi neactivaţi: virusul panleucopeniei feline, virusul rinotraheitei 

feline, calicivirusul felin, virusul leucemiei feline şi bacteria felină neactivată Chlamydophila felis.

Pentru ce se utilizează Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel este utilizat pentru a imuniza pisicile sănătoase în vârstă de 9 săptămâni sau mai 

mult împotriva panleucopeniei feline şi leucemiei feline şi împotriva afecţiunilor respiratorii cauzate de 

virusul rinotraheitei feline, calicivirusul felin şi Chlamydophila felis felină.

Conţinutul seringii preumplute este agitat şi administrat prin injecţie subcutanată (sub piele). Pentru 

pisicile în vârstă de 9 săptămâni sau mai mult, sunt administrate două doze la interval de 3-4 

săptămâni. O doză suplimentară este recomandată în cazul puilor de pisică care trăiesc în zone cu risc 

ridicat de infestare cu virusul leucemiei feline, cărora li s-a administrat prima doză înainte de vârsta de 

12 săptămâni. Ulterior Fevaxyn Pentofel este administrat o dată pe an.
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Cum acţionează Fevaxyn?

Fevaxyn Pentofel conţine cantităţi mici din patru viruşi neactivaţi şi o bacterie neactivată. Atunci când 

este injectat, această mică expunere ajută sistemul imunitar al pisicii să recunoască şi să atace viruşii 

şi bacteriile. Când este expusă la oricare dintre aceşti viruşi şi bacterii mai târziu în viaţă, pisica fie nu 

va fi infestată, fie va suferi o infestare mult mai puţin severă.

Cum a fost studiată eficacitatea Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel a fost studiat împotriva leucemiei feline, împotriva afecţiunilor respiratorii cauzate de 

virusul rinotraheitei feline, calicivirusul felin şi Chlamydophila felis felină, precum şi împotriva afecţiunii 

cauzate de virusul panleucopeniei feline.

În plus, au fost efectuate studii la pisici de diverse rase, pentru a observa orice efecte secundare ale 

Fevaxyn Pentofel după prima şi a doua vaccinare.

Ce beneficii a prezentat Fevaxyn Pentofel în timpul studiilor?

S-a demonstrat că Fevaxyn Pentofel este eficient împotriva leucemiei feline, împotriva afecţiunilor 

respiratorii cauzate de virusul rinotraheitei feline, calicivirusul felin şi Chlamydophila felis felină, 

precum şi împotriva afecţiunii cauzate de virusul panleucopeniei feline.

În studiul efectuat pentru a observa efectele secundare, acestea nu s-au observat în cazul a 94,2% 

dintre pisici la prima vaccinare şi în cazul a 99% dintre pisici la a doua vaccinare.

Care sunt efectele secundare ale Fevaxyn Pentofel?

Unele pisici vaccinate pot manifesta reacţii la vaccin, care includ febră temporară, vomă, anorexie 

(refuzul de se hrăni) şi/sau depresie, care dispar de obicei în interval de 24 ore.

Ocazional apar umflături, durere, prurit (mâncărime) sau se observă căderea părului la locul 

administrării injecţiei. În cazuri foarte rare, apare o reacţie anafilactică (alergie severă) cu edem 

(acumulare de lichid sub piele), prurit, tulburări respiratorii şi cardiace, indicii sau şoc 

gastrointestinal(e) sever(e) în primele ore de la vaccinare.

Care sunt măsurile de precauţie pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul?

Fevaxyn Pentofel conţine ulei mineral. Injectarea accidentală poate cauza dureri puternice şi umflături, 

în special dacă este injectat într-o articulaţie sau într-un deget – cauzând rareori pierderea unui deget. 

Dacă cineva este injectat accidental cu acest produs, acesta/aceasta trebuie să solicite asistenţă 

medicală imediată, chiar dacă a fost injectată numai o cantitate foarte redusă. Prospectul trebuie să fie 

prezentat medicului. Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore de la examinarea medicală, trebuie să 

fie contactat din nou medicul.

De ce a fost aprobat Fevaxyn Pentofel?

Comitetul pentru Produse Medicale de Uz Veterinar (CVMP) a fost de acord că beneficiile Fevaxyn 

Pentofel sunt mai importante decât orice riscuri de a imuniza pisicile sănătoase în vârstă de 9 

săptămâni sau mai mult împotriva virusurilor feline. Ei au recomandat acordarea unei autorizaţii de 

comercializare pentru Fevaxyn Pentofel. Raportul beneficiu-risc poate fi regăsit în Discuţiilor Ştiinţifice 

din prezentul EPAR.
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Informaţii suplimentare despre Fevaxyn Pentofel:

Comisia Europeană a acordat Fort Dodge Laboratories Ireland o autorizaţie de introducere pe piaţă 

pentru Fevaxyn Pentofel, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, la data de 5 februarie 1997. 

Informaţii privind stadiul prescrierii acestui produs pot fi găsite pe ambalajul extern.

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în de iunie 2013.


	V-000030-summary-ro.doc
	Ce este Fevaxyn Pentofel?
	Pentru ce se utilizează Fevaxyn Pentofel?
	Cum acţionează Fevaxyn?
	Cum a fost studiată eficacitatea Fevaxyn Pentofel?
	Ce beneficii a prezentat Fevaxyn Pentofel în timpul studiilor?
	Care sunt efectele secundare ale Fevaxyn Pentofel?
	Care sunt măsurile de precauţie pentru persoana care administrează medicamentul sau intră în contact cu animalul?
	De ce a fost aprobat Fevaxyn Pentofel?
	Informaţii suplimentare despre Fevaxyn Pentofel:



