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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Fortekor Plus 
Pimobendan/benazepril kloridrat 

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Fotekor Plus. Dan 
jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-
kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ 
Fortekor Plus. 

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Fortekor Plus, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu 
ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar 
tagħhom. 

 

X’inhu Fortekor Plus u għal xiex jintuża? 

Fortekor Plus huwa mediċina veterinarja użata għall-kura ta' sinjali ta' indeboliment konġestiv tal-qalb 
fil-klieb. Indeboliment konġestiv tal-qalb hija kundizzjoni fejn il-qalb ma tkunx tista’ tippompja 
biżżejjed demm madwar il-ġisem. Dan jista’ jwassal għal intolleranza għall-eżerċizzju (inabbiltà li 
titwettaq attività fiżika), problemi fit-teħid tan-nifs u żamma tal-fluwidi. Fortekor Plus fih żewġ sustanzi 
attivi, il-pimobendan u l-benazepril kloridrat. Huwa biss għall-użu fi klieb li l-indeboliment konġestiv 
tal-qalb tagħhom diġà qed jiġi kkontrollat bl-istess dożi tal-pimobendan u l-benazepril kloridrat 
mogħtija bħala mediċini separati. 

Kif jintuża Fortekor Plus? 

Fortekor Plus jiġi bħala pilloli (pimobendan 1.25 mg/benazepril kloridrat 2.5 mg u pimobendan 
5 mg/benazepril kloridrat 10 mg) u jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. 

Fortekor Plus jingħata darbtejn kuljum bejn wieħed u ieħor siegħa qabel it-tmigħ. Id-doża tiġi 
aġġustata skont il-piż tal-ġisem. 

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 
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Kif jaħdem Fortekor Plus? 

Il-pimobendan hija sustanza inotropika (stimulant tal-qalb) li żżid is-saħħa tal-kontrazzjoni tal-muskolu 
tal-qalb u tiftaħ il-vini li jwasslu d-demm lejn u mill-qalb, li jnaqqas ix-xogħol għall-qalb. 

Il-benazepril huwa promediċina, sustanza kkonvertita f’benazeprilat fil-ġisem. Il-benazeprilat huwa 
‘inibitur tal-enzima li tikkonverti anġjotensin (ACE)’. L-inibituri tal-ACE jbaxxu l-produzzjoni ta' 
anġjotensin II, vażokostrittur qawwi (sustanza li ddejjaq il-vini). Meta l-produzzjoni ta' anġjotensin II 
titbaxxa, il-vini jirrilassaw u jitwessgħu. Dan jippermetti li titbaxxa l-pressjoni tad-demm, u b’hekk 
jonqos il-piż fuq il-qalb. 

Kemm il-pimobendan kif ukoll il-benazepril huma diġà awtorizzati għall-klieb bħala mediċini separati. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Fortekor Plus li ħarġu mill-istudji? 

Fi studju fuq il-post li involva 67 kelb b’indeboliment konġestiv tal-qalb, il-kura b’Fortekor Plus tqabblet 
mal-pimobendan u l-benazepril mogħtija bħala kuri separati. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien il-punteġġ 
totali tal-intolleranza għall-eżerċizzju, l-imġiba, l-isforz għat-teħid tan-nifs, is-sogħla u d-diffikultà fit-
teħid tan-nifs matul il-lejl. L-istudju wera li Fortekor Plus huwa effikaċi daqs il-pimobendan u l-
benazepril meta jingħataw bħala kuri separati. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Fortekor Plus? 

Fortekor Plus m’għandux jingħata lil klieb b’kardjomijopatija ipertrofika (mard tal-muskolu tal-qalb fejn 
il-ħitan tal-qalb jeħxienu u jnaqqsu l-produzzjoni tad-demm), kundizzjonijiet kliniċi fejn il-produzzjoni 
mill-qalb ma tistax tiżdied minħabba raġunijiet funzjonali jew anatomiċi (eż. tidjiq tal-aorta jew tal-
arterja pulmonari). M’għandux ukoll jingħata lil klieb bi pressjoni baxxa tad-demm, volum tad-demm 
baxx, livelli baxxi ta’ sodju fid-demm jew indeboliment tal-kliewi akut (għal żmien qasir). 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni bil-pimobendan (li jistgħu jaffettwaw aktar minn kelb 1 minn kull 
10,000) huma żieda fir-rata tat-taħbit tal-qalb u rimettar. 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni bil-benazepril huma episodji qosra ta’ rimettar, nuqqas ta’ 
koordinazzjoni jew sinjali ta’ għeja. 

Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet u l-effetti sekondarji kollha rrappurtati b’Fortekor Plus, ara l-fuljett 
ta’ tagħrif.  

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt 
mal-annimal? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-
sigurtà ta’ Fortekor Plus, inklużi l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. 

Il-persuni li huma ipersensittività (allerġiċi) għall-pimobendan jew il-benazapril kloridrat għandhom 
jevitaw kuntatt ma’ Fortekor Plus. 

Jekk il-prodott aċċidentalment jinbela’, għandu jitfittex parir mediku minnufih u l-fuljett ta’ tagħrif jew 
it-tikketta għandhom jintwerew lit-tabib. 
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Nisa tqal għandhom joqgħodu attenti iktar sabiex jevitaw li aċċidentalment jibilgħu Fortekor Plus 
minħabba li l-inibituri tal-enzima li tikkonverti anġjotensin (ACE) instab li jaffettwaw it-tarbija fil-ġuf 
matul it-tqala. 

Għaliex ġie approvat Fortekor Plus? 

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji ta' 
Fortekor Plus huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Fortekor Plus 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Fortekor Plus valida fl-Unjoni 
Ewropea kollha fit-8 ta' Settembru 2015. 

L-EPAR sħiħ għal Fortekor Plus jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b’Fortekor Plus, 
aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Lulju 2015. 
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