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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Fortekor Plus 
Pimobenadāns/benazeprila hidrohlorīds 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Fortekor Plus. Tajā ir 
paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā 
(ES) un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Fortekor Plus 
lietošanu. 

Praktiskai informācijai par Fortekor Plus lietošanu dzīvnieku īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa zāļu 
lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

 

Kas ir Fortekor Plus un kāpēc tās lieto? 

Fortekor Plus ir veterinārās zāles, ko lieto, lai suņiem ārstētu sastrēguma sirds mazspēju. Sastrēguma 
sirds mazspēja ir slimība, kad sirds nespēj pa organismu sūknēt pietiekami daudz asinis. Tas var 
izraisīt slodzes nepanesamību (nespēju veikt fiziskas aktivitātes), apgrūtinātu elpošanu un šķidruma 
aizturi. Fortekor Plus satur divas aktīvās vielas — pimobendānu un benazeprila hidrohlorīdu. Tās lieto 
tikai tādiem suņiem, kuru sirds mazspēja jau tiek sekmīgi kontrolēta, vienlaikus atsevišķi dodot 
pimobendāna un benazeprila hidrohlorīda tādu pašu devu. 

Kā lieto Fortekor Plus? 

Fortekor Plus ir pieejamas tabletēs (pimobendāns 1,25 mg/benazeprila hidrohlorīds 2,5 mg un 
pimobendāns 5 mg/benazeprila hidrohlorīds 10 mg), un tās var iegādāties tikai pret recepti. 

Fortekor Plus jādod divreiz dienā aptuveni vienu stundu pirms barošanas. Devu pielāgo atbilstoši 
ķermeņa svaram. 

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā. 
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Kā Fortekor Plus darbojas? 

Pimobendāns ir inotropa (sirdi stimulējoša) viela, kas palielina sirds muskuļa kontrakcijas spēju un 
paplašina asinsvadus, kas sirdij pievada asinis un aizvada tās, kas samazina sirds darbu. 

Benazeprils ir priekšzāles, t. i., viela, kas organismā pārveidojas par benazeprilātu. Benazeprilāts ir 
angiotenzīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitors. AKE inhibitori samazina angiotenzīna II, spēcīga 
vazokonstriktora (vielas, kas sašaurina asinsvadus), veidošanos. Kad angiotenzīna II veidošanās 
samazinās, asinsvadi atslābinās un paplašinās. Tas ļauj samazināties asinsspiedienam, mazinot sirds 
slodzi. 

Gan pimobendāns, gan benazeprils jau ir reģistrēti lietošanai suņiem kā atsevišķas zāles. 

Kādas bija Fortekor Plus priekšrocības šajos pētījumos? 

Lauka pētījumā ar 67 suņi ar sastrēguma sirds mazspēju ārstēšanu ar Fortekor Plus salīdzināja ar 
atsevišķi lietotu pimobendānu un benazeprilu. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija kopējais slodzes 
nepanesamības rezultāts, uzvedība, elpošanas piepūle, klepošana un apgrūtināta elpošana naktī. 
Pētījumā pierādīja, ka Fortekor Plus ir tikpat efektīvas kā atsevišķi lietoti pimobendāns un benazeprils. 

Kāds risks pastāv, lietojot Fortekor Plus? 

Fortekor Plus nedrīkst lietot suņiem ar hipertrofisku kardiomiopātiju (sirds muskuļu slimība, kad sirds 
sieniņas sabiezē, samazinot sirds izsviedes tilpumu), vai klīniskiem stāvokļiem, kad sirds izsviedes 
tilpuma palielināšanās nav iespējama funkcionālu vai anatomisku iemeslu (piemēram, aortas vai 
plaušu artērijas stenozes) dēļ. Vēl tās nedrīkst dot suņiem ar pazeminātu asinsspiedienu, mazu asins 
tilpumu, zemu nātrija līmeni asinīs vai akūtu (īstermiņa) nieru mazspēju. 

Visbiežāk novērotās pimobendāna blakusparādības (vairāk nekā 1 sunim no 10 000) ir sirdsdarbības 
ātruma palielināšanās un vemšana. 

Visbiežāk novērotās benazeprila blakusparādības ir pārejoša vemšana, dezorientācija un noguruma 
pazīmes. 

Pilns visu Fortekor Plus ierobežojumu un nevēlamo blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas 
instrukcijā.  

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Fortekor Plus lietošanas instrukcija, tostarp 
attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem 
vai turētājiem. 

Cilvēkiem, kuri ir pārāk jutīgi (alerģiski) uz pimobendānu vai benazeprila hidrohlorīdu, jāizvairās no 
saskares ar Fortekor Plus. 

Ja cilvēks nejauši norijis zāles, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Grūtniecēm īpaši jāuzmanās, lai nejauši nenorītu Fortekor Plus, jo pierādīts, ka angiotenzīna 
konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori grūtniecības laikā ietekmē nedzimušo bērnu. 
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Kāpēc Fortekor Plus tika apstiprinātas? 

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Fortekor Plus, pārsniedz šo 
zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES. 

Cita informācija par Fortekor Plus 

Eiropas Komisija 2015. gada 8. septembrī izsniedza Fortekor Plus reģistrācijas apliecību, kas derīga 
visā Eiropas Savienībā. 

Pilns Fortekor Plus EPAR teksts ir pieejams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu 
ar Fortekor Plus atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai, sazinoties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2015. gada jūlijā. 
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