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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Osurnia 
terbinafín/flórfenikol/betametazón acetát 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor 
pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vykonal hodnotenie na základe predložených dokumentov, 
a tak dospel k odporúčaniam, ako používať liek. 

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho 
zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami 
výboru CVMP viac informácií, prečítajte si vedeckú rozpravu (súčasť správy EPAR). 

Čo je liek Osurnia? 

Osurnia je veterinárny liek, ktorý obsahuje tri účinné látky: terbinafín, flórfenikol a betametazón 
acetát. Vyrába sa ako gél, ktorý sa aplikuje do ucha. 

Na čo sa liek Osurnia používa? 

Liek Osurnia sa používa na liečbu krátkodobých alebo opakovaných ušných infekcií (zápal vonkajšieho 
ucha) spôsobených baktériou Staphylococcus pseudintermedius a kvasinkou Malassezia 
pachydermatitis. Ušné infekcie u psov môžu spôsobovať baktérie alebo kvasinky/plesne. Často vedú 
k zápalu (začervenanie, opuch a bolesť) alebo bolesti ucha (resp. uší). 

Do každého infikovaného ucha sa aplikuje obsah jednej tuby gélu. Pred ošetrením je vnútro ucha nutné 
vyčistiť a osušiť. Ošetrenie je potrebné zopakovať po týždni, uši sa však pred podaním druhej dávky 
lieku neodporúča čistiť. 

Akým spôsobom liek Osurnia účinkuje? 

Dve z účinných látok obsiahnutých v lieku Osurnia, terbinafín a flórfenikol, účinkujú proti možným 
príčinám infekcie. Terbanafín zabíja plesne tým, že zabraňuje tvorbe ergosterolu, ktorý je dôležitou 
súčasťou bunkovej steny plesní. Flórfenikol je antibiotikum, ktoré pôsobí tak, že blokuje tvorbu 
proteínov v bakteriálnych bunkách. Tretia účinná zložka, betametazón acetát, je kortikosteroid, čo je 
liek utlmujúci zápal a bolesť. 
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Akým spôsobom bol liek Osurnia skúmaný? 

Uskutočnili sa tri terénne štúdie na psoch so zápalom vonkajšieho ucha spôsobeným bakteriálnou alebo 
plesňovou infekciou, ktoré skúmali účinok liečby aplikovanej po výplachu ucha fyziologickým roztokom; 
liečba dvoma dávkami lieku Osurnia, podanými s odstupom jedného týždňa, bola porovnávaná s iným 
porovnateľným ušným liekom alebo placebom (zdanlivý liek). 

Prvá štúdia, realizovaná v EÚ, zahŕňala 286 psov a porovnávala 148 psov, ktorí dostávali liek Osurnia, 
so 138 psami, ktorí sa počas piatich dní liečili iným ušným liekom obsahujúcim mikonazol (liek proti 
plesňovým infekciám), gentamicín (antibiotikum) a hydrokortizón aceponát (kortikosteroid). Ostatné 
štúdie prebiehali v USA, resp. v Japonsku. Americká štúdia zahŕňala 284 psov, z toho 190 bolo 
liečených liekom Osurnia, zatiaľ čo 90 psov dostávalo gél s placebom (zdanlivý liek). Na japonskej štúdii 
sa zúčastnilo 71 psov; 49 psov bolo liečených liekom Osurnia a 22 psov iným ušným liekom 
obsahujúcicm klotrimazol (na plesňové infekcie), gentamicín (antibiotikum) a betametazón valerát 
(kortikosteroid). 

Hlavným meradlom účinnosti v európskej a japonskej štúdii bolo zníženie závažnosti zápalu vonkajšieho 
ucha 28 dní po prvom ošetrení; v americkej štúdii sa klinická úspešnosť merala po uplynutí 45 dní. 

Aký prínos preukázal liek Osurnia v týchto štúdiách? 

V európskej štúdii bol liek Osurnia rovnako účinný ako porovnávací liek, pričom pri obidvoch liekoch sa 
dosiahlo 63 % zníženie závažnosti zápalu vonkajšieho ucha. 

V americkej štúdii bola v prípade psov liečených liekom Osurnia miera úspešnosti 65 %, čo je výrazne 
viac ako v prípade psov liečených placebom, kde miera úspešnosti dosiahla 44 %. Relatívne vysoká 
miera úspešnosti v prípade placeba mohla byť spôsobená vyčistením ucha pred podaním lieku a tiež 
formou lieku, ktorý na povrchu ušného kanálu vytvoril ochrannú tenkú vrstvu gélu. 

V japonskej štúdii bol liek Osurnia rovnako účinný ako druhý liek so 78 % zlepšením zápalu 
vonkajšieho ucha v obidvoch liečebných skupinách. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Osurnia? 

Liek Osurnia sa nesmie používať v prípade, že je perforovaný ušný bubienok, alebo u psov 
s generalizovanou demodikózou (prašivina spôsobená roztočom Demodex canis). Liek Osurnia sa 
nesmie používať ani u gravidných či chovných zvierat. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Pri náhodnom vniknutí lieku do očí treba oči vypláchnuť vodou a pri náhodnom kontakte s pokožkou 
treba pokožku umyť mydlom a vodou. 

V prípade náhodného prehltnutia tohto veterinárneho lieku je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc 
a lekárovi ukázať písomnú informáciu pre používateľa alebo označenie obalu lieku. 

Prečo bol liek Osurnia povolený? 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že pre schválené indikácie prínosy 
lieku Osurnia prevažujú riziká, a odporučil, aby liek Osurnia dostal povolenie na uvedenie na trh. 
Pomer prínosu a rizika je uvedený vo vedeckej rozprave, ktorá je súčasťou tejto správy EPAR. 
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Ďalšie informácie o lieku Osurnia 

Dňa 31/07/2014 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Osurnia na trh platné v celej 
Európskej únii. Informácie o predpisovaní tohto lieku sú uvedené na označení lieku alebo jeho 
vonkajšom obale. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: jún 2014 
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