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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Fortekor Plus 
Pimobendan/benazepril hydrochloride 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa 
Fortekor Plus. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча 
лицензиране за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да 
предоставя практически съвети относно употребата на Fortekor Plus. 

За практическа информация относно употребата на Fortekor Plus собствениците на 
животни/животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар 
или фармацевт. 

 

Какво представлява Fortekor Plus и за какво се използва? 

Fortekor Plus е ветеринарномедицински продукт, който се използва за третиране на застойна 
сърдечна недостатъчност при кучета. Застойната сърдечна недостатъчност е заболяване, при 
което сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв в организма. Това може да доведе до 
непоносимост към физическо натоварване (неспособност да се извършва физическа дейност), 
затруднено дишане и задържане на течности. Fortekor Plus съдържа две активни субстанции, 
пимобендан (pimobendan) и беназеприл хидрохлорид (benazepril hydrochloride). Той е 
предназначен за употреба само при кучета, чиято сърдечна недостатъчност вече се контролира от 
същите дози на пимобендан и беназеприл хидрохлорид, приемани като отделни лекарства. 

Как се използва Fortekor Plus? 

Fortekor Plus се предлага под формата на таблетки (пимобендан 1,25 mg/беназеприл хидрохлорид 
2,5 mg и пимобендан 5 mg/ беназеприл хидрохлорид 10 mg) и се отпуска по лекарско 
предписание. 

Fortekor Plus се приема два пъти дневно приблизително един час преди хранене. Дозата се 
коригира в зависимост от телесното тегло. 

За повече информация вижте листовката. 
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Как действа Fortekor Plus? 

Пимобендан е инотропно (сърдечен стимулант) вещество, което увеличава силата на свиване на 
сърдечния мускул и отваря кръвоносните съдове, пренасящи кръв към и от сърцето, което 
намалява работата на сърцето. 

Беназеприл е прекурсор, вещество, което в организма се превръща в беназеприлат. 
Беназеприлат е "инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ). АСЕ-инхибиторите 
намаляват производството на ангиотензин II, мощен вазоконстриктор (вещество, което свива 
кръвоносните съдове). Когато производството на ангиотензин II е намалено, кръвоносните съдове 
се отпускат и разширяват. Това позволява кръвното налягане да се понижи, намалявайки 
претоварването на сърцето. 

Както пимобендан, така и беназеприл вече са лицензирани за употреба при кучета като отделни 
лекарства. 

Какви ползи от Fortekor Plus са установени в проучванията? 

В полево проучване, включващо 67 кучета със застойна сърдечна недостатъчност, лечението с 
Fortekor Plus е сравнено с пимобендан и беназеприл, приложени като отделни лечения. Основната 
мярка за ефективност е общият скор на непоносимост към физическо натоварване, поведение, 
усилие при дишане, кашлица и затруднено дишане през нощта. Проучването показа, че Fortekor 
Plus е толкова ефективен, колкото пимобендан и беназеприл, прилагани като отделни лечения. 

Какви са рисковете, свързани с Fortekor Plus? 

Fortekor Plus не трябва да се прилага при кучета с хипертрофична кардиомиопатия (заболяване 
на сърдечния мускул, където стените на сърцето се удебеляват, намалявайки изпомпването на 
кръвта), клинични състояния, при които обемът на сърцето не може да се увеличи поради 
функционални или анатомични причини (напр. стеснение на аортата или белодробната артерия). 
Също така не трябва да се прилага на кучета с ниско кръвно налягане, намален обем на кръвта, 
ниски нива на натрий в кръвта или остра (краткосрочна) бъбречна недостатъчност. 

Най-честите нежелани лекарствени реакции при пимобендан (които е възможно да засегнат 
повече от 1 на 10 000 кучета) са увеличаване на сърдечната честота и повръщане. 

Най-честите нежелани лекарствени реакции при беназеприл са краткотрайни епизоди на 
повръщане, нарушена координация или признаци на умора. 

За пълния списък на всички ограничения и нежелани лекарствени реакции, съобщени при 
Fortekor Plus, вижте листовката.  

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

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Fortekor Plus, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на 
животни/животновъдите. 

Хора, които проявяват свръхчувствителност (алергични реакции) към пимобендан или беназеприл 
хидрохлорид, следва да избягват контакт с Fortekor Plus. 
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В случай на инцидентно поглъщане на продукта незабавно да се потърси медицински съвет, като 
на лекаря се покаже листовката за употреба или етикетът на лекарството. 

Бременните жени трябва да полагат специални грижи, за да избегнат случайно поглъщане на 
Fortekor Plus, тъй като е установено, че инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) 
влияят на плода по време на бременност. 

Защо Fortekor Plus е разрешен за употреба? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че 
ползите от Fortekor Plus са по-големи от рисковете, и препоръча Fortekor Plus да бъде лицензиран 
за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Fortekor Plus: 

На 8 септември 2015 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Fortekor Plus, 
валиден в Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Fortekor Plus може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече 
информация относно третирането с Fortekor Plus прочетете листовката (също част от EPAR) или 
попитайте ветеринарен лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста: 07-2013. 
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