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Neptra (florfenikol / terbinafina / mometason) 
Ħarsa ġenerali lejn Neptra u r-raġuni għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Neptra u għal xiex jintuża? 

Neptra huwa mediċina veterinarja li tintuża għall-kura ta' klieb b’infezzjonijiet fil-widnejn li jgħaddu 
malajr jew li huma rikorrenti (otite esterna) ikkawżati minn żewġ organiżmi: Staphylococcus 
pseudintermedius (batterju) u Malassezia pachydermatitis (ħmira). Nepatra fih tliet sustanzi attivi: 
florfenikol, terbinafina u mometason. 

Kif jintuża Neptra? 

Il-mediċina tiġi bħala taqtir għall-widnejn u tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. 

Il-kontenut ta’ tubu wieħed jingħata f’kull widna infettata. In-naħa ta’ ġewwa tal-widna għandha 
titnaddaf u tinxef qabel il-kura. Hija meħtieġa kura waħda, madankollu l-effett sħiħ jista’ jidher biss 
28 jum wara. 

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Neptra, aqra l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-veterinarju 
jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Neptra? 

Tnejn mis-sustanzi attivi f’Neptra, florfenikol u terbinafina, jaġixxu kontra kawżi possibbli ta’ infezzjoni. 
Florfenikol hija antibijotiku li jaħdem billi jimblokka l-produzzjoni tal-proteini, li huma komponenti 
essenzjali tal-ħitan taċ-ċelloli batteriċi. Terbinafina toqtol il-fungi billi tipprevjeni l-formazzjoni ta' 
ergosterol, li huwa parti importanti mill-ħitan taċ-ċelloli fungali. It-tielet sustanza attiva, mometason, 
hija kortikosterojde, mediċina li tnaqqas l-infjammazzjoni u l-uġigħ assoċjat mal-infezzjoni. 

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

Fi studju fuq il-post fl-Ewropa li jinvolvi klieb b’infezzjonijiet fil-widnejn kemm b'Staphylococcus 
pseudintermedius u b'Malassezia pachydermatitis, 43 kelb ikkurati b'Neptra kellhom is-sinjali tagħhom 
ta’ infezzjoni mnaqqsa b’71% wara 28 jum, li kien effettiv daqs il-grupp ta’ paragun ta’ 45 kelb li kienu 
kkurati b’mediċina veterinarja oħra awtorizzata għall-infezzjonijiet fil-widnejn, li għalihom it-tnaqqis 
kien ta’ 74 %. 
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Fi studju fuq il-post fl-Istati Uniti li għal darb’oħra jinvolvi klieb b’infezzjonijiet fil-widnejn minħabba ż-
żewġ organiżmi, 67 kelb ikkurati b’Neptra kellhom tnaqqis fil-punteġġ kliniku ta’ 77% fuq perjodu ta’ 
30 jum. Dan kien aktar effettiv mill-grupp ta’ kontroll ta’ 27 kelb, li rċevew plaċebo (kura finta) u li 
għalihom it-tnaqqis kien ta’ 49%. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Neptra? 

L-effetti sekondarji b’Neptra jseħħu rari ħafna, bl-effetti rrapportati l-aktar ta’ spiss (li jista’ jaffettwa 
sa 1 minn kull 10,000 kelb) ikunu qrid, xengil tar-ras, nistagmus (movimenti bla kontroll tal-għajnejn), 
rimettar, disturbi tal-widna fuq il-parti ta’ ġewwa li jikkawżaw żbilanċ, nuqqas ta’ aptit, iperattività u 
wġigħ fil-post tal-applikazzjoni u infjammazzjoni ftit wara li tingħata l-mediċina. 

Neptra m’għandux jintuża fi klieb li huma allerġiċi għas-sustanzi attivi, għall-kortikosterojdi oħra jew 
għal xi waħda mis-sustanzi l-oħra. Lanqas ma għandu jintuża jekk it-tanbur tal-widna jkun imtaqqab, fi 
klieb b’ġarab demodektiku ġeneralizzat (infestazzjoni tal-ġilda kkawżata minn tip speċifiku ta’ dud 
żgħir) jew f’annimali tqal jew għat-tnissil. 

Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

Neptra jista’ jikkawża irritazzjoni serja lill-għajnejn jekk aċċidentalment jidħol fl-għajnejn meta l-kelb 
iċaqlaq rasu waqt jew eżatt wara l-applikazzjoni. Għalhekk huwa rrakkomandat li din il-mediċina tiġi 
applikata biss mill-veterinarji jew taħt is-superviżjoni mill-qrib tagħhom u li jittieħdu miżuri biex 
jitnaqqas ir-riskju (eż. l-użu ta’ nuċċalijiet tas-sikurezza waqt il-kura, immassaġġjar tal-kanal tal-widna 
ferm wara l-applikazzjoni biex tkun żgurata d-distribuzzjoni ugwali tal-prodott, trażżin tal-kelb wara l-
applikazzjoni). F’każ ta’ esponiment aċċidentali tal-għajnejn, l-għajnejn għandhom jiġu mlaħalħa sew 
bl-ilma għal 10 sa 15-il minuta. F’każ li jiżviluppaw reazzjonijiet avversi, għandu jitfittex parir mediku u 
l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta għandhom jintwerew lit-tabib. 

Għalkemm l-ebda potenzjal għal irritazzjoni tal-ġilda ma kien indikat mill-istudji, il-kuntatt mal-ġilda 
għandu jiġi evitat. F’każ ta’ kuntatt aċċidentali mal-ġilda, il-ġilda esposta għandha tkun maħsula sew 
bl-ilma. 

Neptra jista’ jkun ta’ ħsara wara li jinbela’. Evita li l-prodott jinbela’ jew li jkun aċċidentalment 
ittrasferit mill-id għall-ħalq. F’każ li jinbela’ b’mod aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku 
immedjatament u għandu juri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. 

Għaliex Neptra ġie awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Neptra huma akbar mir-riskji tiegħu u li 
jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Neptra 

Neptra ngħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fi 10/12/2019. 

Aktar informazzjoni dwar Neptra tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neptra. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Ottubru 2019. 
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