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Hidrokortizon-aceponát Ecuphar1 (hidrokortizon-
aceponát) 
A Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való 
engedélyezésének indoklása 

Milyen típusú készítmény a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar és milyen 
betegségek esetén alkalmazható? 

A Hidrokortizon-aceponát Ecuphar egy kortikoszteroid állatgyógyászati készítmény, amelyet 
gyulladással és viszketéssel járó bőrelváltozások kezelésére alkalmaznak kutyáknál. A készítményt a 
bőrviszketés tüneteinek kezelésére is alkalmazzák allergiára (atópiás dermatitisz) hajlamos kutyáknál. 

A Hidrokortizon-aceponát Ecuphar egy – hatóanyagként hidrokortizont tartalmazó – „hibrid gyógyszer”. 
Ez azt jelenti, hogy hasonló egy „referencia-készítményhez”, amely ugyanazt a hatóanyagot 
tartalmazza. A Hidrokortizon-aceponát Ecuphar referencia-készítménye a Cortavance. 

Hogyan kell alkalmazni a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-t? 

A Hidrokortizon-aceponát Ecuphar oldatos permet formájában, csak receptre kapható. Gyulladással és 
viszketéssel járó bőrelváltozások kezelésére a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-t 7 napon át, naponta 
egyszer kell alkalmazni. Ha 7 nap elteltével nem tapasztalható javulás, az állatorvos dönt a kezelés 
folytatásáról. Az atópiás dermatitisz tüneteinek kezelésére a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-t 
legalább 14, de legfeljebb 28 egymást követő napon át, naponta egyszer kell alkalmazni. 14 nap 
elteltével az állatorvos dönt a kezelés folytatásáról. 

A készítményt az érintett területre kell permetezni úgy, hogy ne kerüljön az állat szemébe. A szórófej 
kétszeri lenyomása egy körülbelül 10 cmx10 cm-es bőrfelület kezeléséhez elegendő permetet biztosít. 

Amennyiben a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar alkalmazásával kapcsolatban további információra van 
szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar? 

A Hidrokortizon-aceponát Ecuphar hatóanyaga, a hidrokortizon-aceponát egy kortikoszteroid vagy 
„szteroid”, amely a bőrsejtekben fejti ki hatását azáltal, hogy leállítja a gyulladásban szerepet játszó 

 
1 Korábbi nevén Cortacare 
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vegyi anyagok felszabadulását. Ez csökkenti a duzzanatot, a vörösséget és a viszketést. A 
Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-ban a hidrokortizon speciális kémiai formában (diészter) van jelen, így 
a készítmény képes behatolni a bőr külső rétegébe és hosszabb ideig ott maradni. Ezáltal a készítmény 
alacsonyabb dózisokban hatékonyabb a bőrbetegségek kezelésében. 

Milyen módszerekkel vizsgálták a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-t? 

A jóváhagyott alkalmazásban a hatóanyag előnyeire és kockázataira irányuló vizsgálatokat már 
elvégezték a referencia-készítménnyel, a Cortavance-szal, így ezeket nem szükséges megismételni a 
Hidrokortizon-aceponát Ecuphar esetében. 

Mint minden gyógyszer esetében, a cég benyújtotta a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar minőségére 
vonatkozó vizsgálatokat. Biológiai egyenértékűségi vizsgálatokra nem volt szükség annak 
tanulmányozása céljából, hogy a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar felszívódása hasonló-e a referencia-
készítményéhez, és így azonos hatóanyagszintet eredményez-e a vérben. Ennek oka az, hogy a 
Hidrokortizon-aceponát Ecuphar összetétele azonos a referencia-készítményéhez, és bőrre permetezve 
mindkét készítmény hatóanyaga várhatóan azonos módon szívódik fel. 

Milyen előnyökkel és kockázatokkal jár a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar 
alkalmazása? 

Mivel a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar hibrid készítmény, előnyei és kockázatai azonosnak 
tekinthetők a referencia-készítmény előnyeivel és kockázataival. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-ra vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és a használati 
utasítást a biztonságos alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az 
egészségügyi szakemberek és az állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő 
óvintézkedéseket. Mivel a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar hibrid készítmény, az óvintézkedések 
megegyeznek a referencia-készítményre vonatkozó óvintézkedésekkel. 

Miért engedélyezték a Hidrokortizon-aceponát Ecuphar forgalomba 
hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az EU követelményeinek megfelelően a 
Hidrokortizon-aceponát Ecuphar összehasonlíthatónak bizonyult a Cortavance-szal. Ezért az 
Ügynökségnek az volt a véleménye, hogy a Cortavance-hoz hasonlóan a Hidrokortizon-aceponát 
Ecuphar alkalmazásának előnyei meghaladják annak azonosított kockázatait, és alkalmazása az EU-
ban engedélyezhető. 
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A Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-ral kapcsolatos egyéb információ 

2018. augusztus 27-én a Cortacare az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

A készítmény nevét 2021. május 20-án Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-ra változtatták. 

A Hidrokortizon-aceponát Ecuphar-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán 
található:www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/hydrocortisone-aceponate-ecuphar-
previously-cortacare. 

A referencia-készítményre vonatkozó információ szintén megtalálható az Ügynökség weboldalán. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 10-2021. 
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