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Neptra (florfenikol/terbinafin/mometazon) 
Pregled zdravila Neptra in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Neptra in za kaj se uporablja? 

Neptra je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zdravljenje psov s 
kratkotrajnimi ali ponavljajočimi se okužbami ušes (otitis externa), ki jih povzročata dva organizma: 
Staphylococcus pseudintermedius (bakterija) in Malassezia pachydermatitis (glivica). Zdravilo Neptra 
vsebuje tri učinkovine: florfenikol, terbinafin in mometazon. 

Kako se zdravilo Neptra uporablja? 

Zdravilo je na voljo v obliki ušesnih kapljic, njegovo predpisovanje in izdaja pa je le na recept. 

V vsako okuženo uho se nanese vsebina ene tube. Notranjost ušesa je treba pred zdravljenjem očistiti 
in posušiti. Potrebno je eno samo zdravljenje, vendar pa se lahko učinek v celoti pokaže šele 28 dni 
pozneje. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Neptra glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Neptra deluje? 

Dve od učinkovin v zdravilu Neptra, florfenikol in terbinafin, učinkujeta proti mogočim vzrokom okužbe. 
Florfenikol je antibiotik, ki učinkuje tako, da zavira tvorbo beljakovin, ki so osnovni gradniki 
bakterijskih celičnih sten. Terbinafin ubija glive z zaviranjem tvorbe ergosterola, pomembnega dela 
glivičnih celičnih sten. Tretja učinkovina, mometazon, je kortikosteroid, zdravilo, ki zmanjšuje vnetje in 
bolečino, ki sta povezana z okužbo. 

Kakšne koristi zdravila Neptra so se pokazale v študijah? 

V terenski študiji v Evropi, v katero so bili vključeni psi z okužbami ušes z bakterijo Staphylococcus 
pseudintermedius in z glivico Malassezia pachydermatitis, so se znaki okužbe pri 43 psih, zdravljenih z 
zdravilom Neptra, po 28 dneveh zmanjšali za 71 %, kar je bilo enako učinkovito kot pri primerjalni 
skupini 45 psov, zdravljenih z drugim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki je odobreno za 
zdravljenje okužb ušes, pri katerem je bilo zmanjšanje 74-odstotno. 



 
Neptra (florfenikol/terbinafin/mometazon)  
EMA/687952/2019 Stran 2/2 
 

V terenski študiji v ZDA, v katero so bili prav tako vključeni psi z okužbami ušes zaradi obeh 
organizmov, se je klinična ocena pri 67 psih, zdravljenih z zdravilom Neptra, v 30 dneh zmanjšala za 
77 %. To je bilo učinkovitejše kot pri kontrolni skupini 27 psov, ki so prejeli placebo (zdravilo brez 
učinkovine) in pri katerih se je klinična ocena zmanjšala za 49 %. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Neptra? 

Neželeni učinki zdravila Neptra se pojavijo zelo redko; najpogosteje (ki se lahko pojavijo pri največ 
1 psu od 10 000) so poročali o cviljenju, stresanju z glavo, nistagmusu (nenadzorovanih premikih oči), 
bruhanju, motnjah notranjega ušesa, ki povzročajo neravnotežje, izgubi teka, hiperaktivnosti ter 
bolečini in vnetju na mestu nanosa kmalu po uporabi zdravila. 

Zdravilo Neptra se ne sme uporabljati pri psih, ki so alergični na učinkovine, druge kortikosteroide ali 
katero koli drugo sestavino zdravila. Prav tako se ne sme uporabljati v primeru predrtega bobniča, pri 
psih z generalizirano demodikozo (infestacijo kože s posebno vrsto pršice) ter pri brejih ali vzrejnih 
živalih. 

Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Če zdravilo Neptra nenamerno pride v oči, ko pes med dajanjem zdravila ali tik po njem stresa z glavo, 
lahko povzroči resno draženje oči. Zato se priporoča, da to zdravilo dajejo samo veterinarji ali da se 
uporablja pod njihovim neposrednim nadzorom in da se sprejmejo ukrepi za zmanjšanje tveganja (npr. 
uporaba zaščitnih očal pri dajanju zdravila, dobro masiranje ušesnega kanala po dajanju, da se 
zagotovi enakomerna porazdelitev zdravila, z omejevanjem gibanja psa po dajanju zdravila). V 
primeru nenamernega stika z očmi je treba temeljito izpirati oči z vodo od 10 do 15 minut. Če se 
pojavijo simptomi, je treba poiskati zdravniško pomoč in zdravniku pokazati navodilo za uporabo ali 
nalepko. 

Čeprav študije niso pokazale možnosti draženja kože, se je treba izogibati stiku s kožo. V primeru 
nenamernega stika s kožo je treba izpostavljeno kožo temeljito sprati z vodo. 

Zdravilo Neptra je lahko škodljivo po zaužitju. Izogibajte se zaužitju zdravila in nenamernemu vnosu 
preko rok v usta. V primeru nenamernega zaužitja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku 
pokažite navodilo za uporabo ali nalepko. 

Zakaj je zdravilo Neptra odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je odločila, da so koristi zdravila Neptra večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Neptra 

Zdravilo Neptra je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 10/12/2019. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Neptra so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neptra. 

Povzetek zdravila je bil nazadnje posodobljen oktobra 2019. 
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