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Hydrocortisone aceponate Ecuphar1 (υδροκορτιζόνη 
ακεπονική) 
Ανασκόπηση του Hydrocortisone aceponate Ecuphar και αιτιολογικό έγκρισης 
στην ΕΕ 

Τι είναι το Hydrocortisone aceponate Ecuphar και σε ποιες περιπτώσεις 
χρησιμοποιείται; 

Το Hydrocortisone aceponate Ecuphar είναι ένα κορτικοστεροειδές κτηνιατρικό φάρμακο που 
χρησιμοποιείται στη θεραπεία της φλεγμονώδους και κνησμώδους δερματοπάθειας στους σκύλους. 
Χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία των συμπτωμάτων κνησμώδους δερματοπάθειας σε σκύλους που 
είναι επιρρεπείς σε αλλεργίες (ατοπική δερματίτιδα). 

Το Hydrocortisone aceponate Ecuphar περιέχει τη δραστική ουσία υδροκορτιζόνη ακεπονική και είναι 
«υβριδικό φάρμακο». Αυτό σημαίνει ότι είναι παρόμοιο με το «φάρμακο αναφοράς» που περιέχει την 
ίδια δραστική ουσία. Το φάρμακο αναφοράς για το Hydrocortisone aceponate Ecuphar είναι το 
Cortavance. 

Πώς χρησιμοποιείται το Hydrocortisone aceponate Ecuphar; 

Το Hydrocortisone aceponate Ecuphar διατίθεται υπό μορφή εκνεφώματος και χορηγείται μόνο με 
ιατρική συνταγή. Για τη θεραπεία της φλεγμονώδους και κνησμώδους δερματοπάθειας, το 
Hydrocortisone aceponate Ecuphar χορηγείται μία φορά την ημέρα για 7 ημέρες. Εάν δεν παρατηρηθεί 
βελτίωση μετά από 7 ημέρες, η θεραπεία θα πρέπει να επανεκτιμάται από κτηνίατρο. Για τη θεραπεία 
των συμπτωμάτων της ατοπικής δερματίτιδας, το Hydrocortisone aceponate Ecuphar χορηγείται μία 
φορά την ημέρα για τουλάχιστον 14 ημέρες, αλλά όχι για περισσότερες από 28 συνεχόμενες ημέρες. 
Μετά από 14 ημέρες, ο κτηνίατρος θα αποφασίσει εάν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία. 

Το φάρμακο ψεκάζεται στην προσβεβλημένη περιοχή αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια. Η αντλία 
απελευθερώνει με δύο ψεκασμούς επαρκή ποσότητα φαρμάκου για τη θεραπεία μιας επιφάνειας 
δέρματος περίπου 10 cm2. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Hydrocortisone aceponate Ecuphar, 
συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

 
1 Παλαιότερα ονομαζόταν Cortacare 
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Πώς δρα το Hydrocortisone aceponate Ecuphar; 

Η δραστική ουσία του Hydrocortisone aceponate Ecuphar, η υδροκορτιζόνη ακεπονική, είναι 
κορτικοστεροειδές ή «στεροειδές» το οποίο επιδρά στα κύτταρα του δέρματος αναστέλλοντας την 
έκλυση χημικών ουσιών που συμμετέχουν στη φλεγμονή. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το οίδημα, η 
ερυθρότητα και ο κνησμός. Η υδροκορτιζόνη στο Hydrocortisone aceponate Ecuphar βρίσκεται σε ειδική 
χημική μορφή (διεστέρας) ώστε το φάρμακο να μπορεί να εισέλθει στην εξωτερική στοιβάδα του 
δέρματος και να παραμείνει εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το φάρμακο καθίσταται έτσι πιο 
αποτελεσματικό σε χαμηλές δόσεις για τη θεραπεία των δερματικών παθήσεων. 

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Hydrocortisone aceponate Ecuphar; 

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μελέτες για το φάρμακο αναφοράς Cortavance, προκειμένου να 
καταδειχθούν τα οφέλη και οι κίνδυνοι της δραστικής ουσίας για την εγκεκριμένη χρήση και δεν 
χρειάζεται να επαναληφθούν για το Hydrocortisone aceponate Ecuphar. 

Όπως για κάθε φάρμακο, η εταιρεία υπέβαλε μελέτες για την ποιότητα του Hydrocortisone aceponate 
Ecuphar. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή μελετών «βιοϊσοδυναμίας» προκειμένου να διερευνηθεί 
αν το Hydrocortisone aceponate Ecuphar απορροφάται με παρόμοιο τρόπο όπως το φάρμακο αναφοράς, 
ώστε να παράγει το ίδιο επίπεδο δραστικής ουσίας στο αίμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η σύνθεση του 
Hydrocortisone aceponate Ecuphar είναι η ίδια με αυτήν του φαρμάκου αναφοράς και όταν ψεκάζεται 
στο δέρμα, η δραστική ουσία και στα δύο προϊόντα αναμένεται να απορροφηθεί κατά τον ίδιο τρόπο. 

Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι του Hydrocortisone aceponate Ecuphar; 

Δεδομένου ότι το Hydrocortisone aceponate Ecuphar είναι υβριδικό φάρμακο, τα οφέλη και οι κίνδυνοι 
που συνδέονται με αυτό ταυτίζονται με τα οφέλη και τους κινδύνους του φαρμάκου αναφοράς. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Hydrocortisone 
aceponate Ecuphar συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και με τις 
κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
τους κατόχους ζώων ή τους κτηνοτρόφους. Δεδομένου ότι το Hydrocortisone aceponate Ecuphar είναι 
υβριδικό φάρμακο, οι προφυλάξεις είναι ίδιες με εκείνες του φαρμάκου αναφοράς. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Hydrocortisone aceponate Ecuphar στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, έχει αποδειχθεί ότι 
το Hydrocortisone aceponate Ecuphar είναι συγκρίσιμο με το Cortavance. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός 
έκρινε ότι, όπως ισχύει για το Cortavance, τα οφέλη του Hydrocortisone aceponate Ecuphar υπερτερούν 
των διαπιστωθέντων κινδύνων, και εισηγήθηκε την έγκριση του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 
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Λοιπές πληροφορίες για το Hydrocortisone aceponate Ecuphar 

Το Cortacare έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 27 Αυγούστου 2018. 

Το φάρμακο μετονομάστηκε σε Hydrocortisone aceponate Ecuphar στις 20 Μαΐου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Hydrocortisone aceponate Ecuphar διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο 
του Οργανισμού, στη διεύθυνση www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/hydrocortisone-
aceponate-ecuphar-previously-cortacare. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φάρμακο αναφοράς διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του 
Οργανισμού. 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 10-2021. 
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