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OvuGel (triptorelini acetas) 
Přehled informací o přípravku OvuGel a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek OvuGel a k čemu se používá? 

OvuGel je veterinární léčivý přípravek používaný k synchronizaci ovulace u odstavených prasnic (prasnic, 
jimž byla odebrána selata) na reprodukci, aby se umožnilo umělé oplodnění. Jelikož k ovulaci dochází za 
určitou dobu po podání přípravku OvuGel, lze oplodnění prasnic načasovat. 

Přípravek OvuGel obsahuje léčivou látku triptorelin (ve formě acetátu), což je syntetický analog hormonu 
uvolňujícího gonadotropin (GnRH). 

Jak se přípravek OvuGel používá? 

Přípravek OvuGel je vaginální gel, který by se měl podat prasnicím do vagíny pomocí vhodného komerčně 
dostupného zařízení 4 dny (94–98 hodin) po odstavení. 

Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Více informací o používání přípravku 
OvuGel naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek OvuGel působí? 

Léčivá látka v přípravku OvuGel, triptorelin-acetát, je syntetický analog přirozeně se vyskytujícího 
hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH), který u prasnic po odstavení selat stimuluje ovulaci. 
Přípravek OvuGel je třeba podat v určený čas (tj. přibližně za 96 hodin) po odstavení selat. V důsledku 
toho dojde po přibližně 22 hodinách k ovulaci, takže lze provést umělé oplodnění ve stanoveném čase. 

Jaké přínosy přípravku OvuGel byly prokázány v průběhu studií? 

Přípravek OvuGel byl nejprve zkoumán v řadě laboratorních studií, jejichž cílem bylo stanovit nejúčinnější 
dávku a nejvhodnější dobu pro podání přípravku OvuGel, jakož i nejvhodnější dobu pro provedení 
umělého oplodnění po podání přípravku OvuGel. Terénní studie v Evropě a USA poté zkoumaly použití 
přípravku OvuGel (a následné oplodnění) u různých plemen prasnic a v rámci různých postupů chovu 
prasat v celé Evropě. 
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Dvě hlavní studie prokázaly, že přípravek OvuGel je účinný při synchronizaci ovulace, pokud je podán 94–
98 hodin po odstavení. V první studii, do které bylo zařazeno 708 odstavených prasnic, byl prasnicím 
podán buď přípravek OvuGel a následně byly uměle oplodněny, nebo byly prasnice oplodněny pomocí 
standardní techniky. Pokud jde o plodnost a reprodukci, přípravek OvuGel vedl k podobným výsledkům 
jako standardní technika oplodnění. 

Druhá studie provedená na prasničkách (což jsou mladé prasnice, které ještě nebyly březí) účinné použití 
přípravku OvuGel nepodpořila, a přípravek OvuGel se proto u prasniček nedoporučuje. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem OvuGel? 

Přípravek OvuGel byl ve studiích dobře snášen a neměl žádné nežádoucí účinky. 

Přípravek OvuGel se nesmí používat u prasnic se zjevnými poruchami reprodukčního traktu a u březích či 
kojících prasnic. Úplný seznam omezení přípravku OvuGel je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek podávají 
nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Přípravek OvuGel může způsobit podráždění očí a při nakládání s ním by se měly používat osobní 
ochranné prostředky. Léčivá látka v přípravku OvuGel (triptorelin-acetát) může ovlivňovat reprodukční 
cykly u žen. Účinky náhodné expozice u těhotných žen nejsou známy. 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku OvuGel byly zahrnuty informace 
o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé nebo 
chovatelé zvířat. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso z prasat léčených přípravkem OvuGel je 0 dnů. 

Na základě čeho byl přípravek OvuGel registrován? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku OvuGel převyšují jeho rizika, 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku OvuGel 

Přípravku OvuGel bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 10. listopadu 2020. 

Další informace o přípravku OvuGel jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/ovugel. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 03-2021. 
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