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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Osurnia 
Terbinafin / florfenikol / betametazon-acetát 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az 
állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló értékelése 
miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz. 

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben 
állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 
állatorvosához! Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 
EPAR részét képező) tudományos indoklást! 

Milyen típusú gyógyszer az Osurnia? 

Az Osurnia egy állatgyógyászati készítmény, amely három hatóanyagot tartalmaz: terbinafint, 
florfenikolt és betametazon-acetátot. Fülbe adandó gél formájában kapható. 

Milyen betegségek esetén alkalmazható az Osurnia? 

Az Osurnia-t a Staphylococcus pseudintermedius (egy baktérium) és a Malassezia pachydermatitis (egy 
élesztőgomba) által okozott, rövid ideig fennálló vagy kiújuló fülfertőzések (otitisz externa) kezelésére 
alkalmazzák. Kutyáknál a fülfertőzést okozhatja baktérium vagy élesztő/gomba. Gyakran eredményezik 
a fül(ek) gyulladását (vörös, duzzadt és érzékeny fül) vagy fájdalmát. 

Egy fertőzött fülbe egy tubus gél tartalmát kell beadni. A kezelés előtt a fül belsejét ki kell tisztítani és 
meg kell szárítani. A kezelés egy hét elteltével ismétlendő, azonban a füleket nem szabad kitisztítani a 
második adag előtt. 

Hogyan fejti ki hatását az Osurnia? 

Az Osurnia hatóanyagai közül kettő, a terbinafin és a florfenikol a fertőzés lehetséges okozói ellen 
hatnak. A terbinafin azáltal pusztítja el a gombákat, hogy gátolja az ergoszterol képződését, amely 
fontos alkotóeleme a gomba sejtfalának. A florfenikol egy antibiotikum, amely azáltal hat, hogy gátolja 
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a baktériumsejtek fehérjetermelését. A harmadik hatóanyag, a betametazon-acetát egy kortikoszteroid, 
amely a gyulladást és a fájdalmat csökkentő gyógyszer. 

Milyen módszerekkel vizsgálták az Osurnia-t? 

Három terepvizsgálatot végeztek bakteriális vagy gombafertőzés által okozott otitisz externában 
szenvedő kutyákon, amelyek során a kezelés hatását tanulmányozták a fül sóoldattal történő 
kitisztítása után. Két adagnyi, egy hét eltéréssel végzett Osurnia kezelés hatását hasonlították össze 
egy másik fülgyógyszer vagy placebó (hatóanyag nélküli kezelés) hatásával. 

Az első vizsgálatot az Európai Unióban végezték 286 kutyával, ebben 148, Osurnia-val kezelt kutyát 
hasonlítottak össze 138, öt egymást követő napon egy másik, mikonazol (egy gombafertőzés elleni 
gyógyszer), gentamicin (egy antibiotikum) és hidrokortizon-aceponát (egy kortikoszteroid) tartalmú 
fülgyógyszerrel kezelt kutyával. A másik két vizsgálatot az Egyesült Államokban, illetve Japánban 
végezték. Az amerikai vizsgálatba 284 kutyát vontak be, közülük 190-et kezeltek Osurnia-val, 90 kutya 
pedig placebo gélt (hatóanyag nélküli kezelést) kapott. A japán vizsgálatban 71 kutya vett részt; 49 
kutyát kezeltek Osurnia-val, 22 kutyát pedig egy másik, klotrimazolt (gombás fertőzésre), gentamicint 
(egy antibiotikum) és betametazon-valerátot (kortikoszteroid) tartalmazó fülgyógyszerrel. 

A fő hatékonysági mutató az uniós és a japán vizsgálatban az otitisz externa súlyosságának csökkenése 
volt a kezdeti kezelést követően 28 nappal, míg az amerikai vizsgálatban a klinikai sikert 45 nap 
elteltével mérték. 

Milyen előnyei voltak az Osurnia alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Az uniós vizsgálatban az Osurnia ugyanolyan hatékony volt, mint a komparátor gyógyszer, mindkét 
kezelés az otitisz externa súlyosságának 63%-os csökkenését eredményezte. 

Az amerikai vizsgálatban az Osurnia-val kezelt kutyák esetében a sikerarány 65% volt, amely 
szignifikánsan magasabb, mint a placebóval kezelt kutyák 44%-os sikeraránya. A placebo esetében a 
relatíve magas sikerarány a fül előzetes kitisztításának lehetett köszönhető, illetve annak, hogy a 
készítmény kiszerelésének módja egy védő gélréteget képezett a hallójárat felszínén. 

A japán vizsgálatban az Osurnia ugyanolyan hatékony volt, mint a másik gyógyszer, 78%-kal javítva 
az otitisz externát mindkét kezelési csoportban. 

Milyen kockázatokkal jár az Osurnia alkalmazása? 

Az Osurnia nem alkalmazható, ha a dobhártya perforált, illetve generalizált demodikózisban (Demodex 
canis atka által okozott rühesség) szenvedő kutyáknál. Az Osurnia nem alkalmazható vemhes vagy 
tenyészállatoknál sem. 

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

Véletlen szembe kerülés esetén a szemeket vízzel ki kell öblíteni. Véletlen bőrre kerülés esetén a bőrt 
vízzel és szappannal kell lemosni. 

Az állatgyógyászati készítmény véletlen lenyelése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, 
bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 
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Miért engedélyezték az Osurnia forgalomba hozatalát? 

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy az Osurnia előnyei 
meghaladják a kockázatokat az engedélyezett indikációkban, ezért javasolta a gyógyszerre vonatkozó 
forgalomba hozatali engedély kiadását. Az előny-kockázat profil az EPAR részét képező tudományos 
indoklásban található. 

Az Osurnia-val kapcsolatos egyéb információ: 

Az Európai Bizottság 2014. július 31-én az Osurnia-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény felírására vonatkozó információ a 
doboz címkéjén/külső csomagolásán található. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2014. június. 
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