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Neptra (florfenikolis / terbinafinas / mometazonas) 
Neptra ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Neptra ir kam jis naudojamas? 

Neptra – tai veterinarinis vaistas, kuriuo gydomi šunys, sergantys trumpalaikėmis arba 
pasikartojančiomis ausų infekcijomis (otitis externa), kurias sukelia du organizmai – Staphylococcus 
pseudintermedius (bakterija) ir Malassezia pachydermatitis (mieliagrybis). Neptra sudėtyje yra trijų 
veikliųjų medžiagų: florfenikolio, terbinafino ir mometazono. 

Kaip naudoti Neptra? 

Vaistas tiekiamas ausų lašų forma ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Į kiekvieną infekcijos apimtą ausį reikia sulašinti vienos tubelės turinį. Prieš lašinant vaistą, ausies 
vidus turi būti išvalytas ir sausas. Vaistą pakanka sulašinti vieną kartą, tačiau visapusiškas poveikis 
bus matomas tik po 28 dienų. 

Daugiau informacijos apie Neptra naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Neptra? 

Neptra sudėtyje esančios dvi veikliosios medžiagos, florfenikolis ir terbinafinas, veikia galimas 
infekcijos priežastis. Florfenikolis yra antibiotikas, kuris veikdamas neleidžia gamintis baltymams, kurie 
yra pagrindinė bakterijų ląstelių sienelių sudedamoji medžiaga. Terbinafinas naikina grybelius, 
neleisdamas susidaryti ergosteroliui, kuris yra svarbi grybelių ląstelių sienelių dalis. Trečia veiklioji 
medžiaga mometazonas yra kortikosteroidas – vaistas, kuris slopina su infekcija susijusį uždegimą ir 
skausmą. 

Kokia Neptra nauda nustatyta tyrimuose? 

Europoje atlikus lauko tyrimą, į kurį buvo įtraukti 43 tiek Staphylococcus pseudintermedius, tiek 
Malassezia pachydermatitis sukeltomis ausų infekcijomis sergantys šunys, nustatyta, kad po 28 dienų 
Neptra gydytiems šunims pasireiškiantys infekcijos požymiai palengvėjo 71 proc., t. y., gydymas šiuo 
vaistu buvo toks pat veiksmingas, kaip gydymas, taikytas palyginamajai 45 šunų grupei – šie šunys 
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buvo gydomi kitu pagal ausų infekcijų gydymo indikaciją įregistruotu veterinariniu vaistu ir jiems 
pasireiškiantys infekcijos požymiai palengvėjo 74 proc. 

JAV atlikus lauko tyrimą su šunimis, taip pat sergančiais abiejų rūšių organizmų sukeltomis ausų 
infekcijomis, nustatyta, kad per 30 dienų 67 Neptra gydytų šunų klinikinės būklės įvertinimas pagerėjo 
77 proc. Taigi, gydymas šiuo vaistu buvo veiksmingesnis už kontrolinei 27 šunų grupei taikytą gydymą 
– jiems buvo sulašinta placebo (netikro vaisto) ir jų klinikinės būklės įvertinimas pagerėjo 49 proc. 

Kokia rizika siejama su Neptra naudojimu? 

Neptra labai retai sukelia šalutinį poveikį – dažniausias šalutinis poveikis, apie kurį pranešta (galintis 
pasireikšti ne daugiau kaip 1 šuniui iš 10 000), yra balsu reiškiamas nepasitenkinimas, galvos 
kratymas, nistagmas (nekontroliuojami akių judesiai), vėmimas, pusiausvyros sutrikimus sukeliantys 
vidurinės ausies sutrikimai, apetito sumažėjimas, hiperaktyvumas ir vos įlašinus vaisto pasireiškiantis 
skausmas bei uždegimas ausyje. 

Neptra negalima gydyti šunų, kurie alergiški veikliosioms medžiagoms, kitiems kortikosteroidams arba 
bet kuriai kitai pagalbinei vaisto medžiagai. Be to, jo negalima naudoti šunims, kurių ausies būgnelis 
pradurtas, šunims, sergantiems generalizuotais demodeksiniais niežais (tam tikros rūšies erkučių 
sukelta odos infekcija), šuningoms kalėms ir veisliniams šunims. 

Išsamus visų apribojimų sąrašas pateiktas informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Lašinant Neptra šuniui į ausį arba vos įlašinus vaisto ir šuniui papurčius galvą, atsitiktinai į akį patekęs 
vaistas gali sukelti sunkų akių sudirginimą. Todėl rekomenduojama, kad šį vaistą šuniui į ausį lašintų 
veterinarijos gydytojai arba tai būtų daroma jiems atidžiai stebint ir kad būtų imtasi priemonių šiai 
rizikai sumažinti (pvz., procedūros metu reikėtų dėvėti apsauginius akinius, įlašinus vaisto – gerai 
išmasažuoti ausies kanalą, kad vaistas tolygiai pasiskirstytų, įlašinus vaisto – suvaržyti šuns judesius). 
Vaisto atsitiktinai patekus į akis, reikėtų 10–15 minučių jas kruopščiai plauti vandeniu. Pasireiškus 
simptomams, reikia kreiptis pagalbos į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba 
etiketę. 

Nors atliekant tyrimus nenustatyta jokių galimo odos sudirginimo požymių, reikėtų vengti vaisto sąlyčio 
su oda. Vaisto atsitiktinai patekus ant odos, tą vietą reikia kruopščiai nuplauti vandeniu. 

Nurijus Neptra, gali pasireikšti jo kenksmingas poveikis. Nenurykite vaisto ir stenkitės, kad atsitiktinai 
nuo rankų į burną nepatektų jo likučių. Atsitiktinai nurijus Neptra, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir 
parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę. 

Kodėl Neptra buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Neptra nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 
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Kita informacija apie Neptra 

Visoje ES galiojantis Neptra registracijos pažymėjimas suteiktas 2019-12-10. 

Daugiau informacijos apie Neptra rasite Agentūros tinklalapyje adresu 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neptra. 

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. spalio mėn. 
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