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Posatex (orbifloxacin / mometasone furoate / 
posaconazole) 
Преглед на Posatex и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Posatex и за какво се използва? 

Posatex е ветеринарномедицински продукт, използван за лечение на кучета с остри или 
повтарящи се инфекции на ушите (външен отит), причинени от бактерии или гъбички. Съдържа 
активните вещества орбифлоксацин (orbifloxacin), мометазон фуроат (mometasone furoate) и 
позаконазол (posaconazole). 

Как се използва Posatex? 

Posatex се предлага под формата на капки за уши, суспензия, и се отпуска по лекарско 
предписание. 

Прилага се веднъж дневно в продължение на седем дни. Броят капки се определя в зависимост от 
теглото на кучето и варира от две до осем. Преди да се приложат капките, вътрешността на ухото 
трябва да е почистена и суха. 

За повече информация относно употребата на Posatex прочетете листовката или попитайте своя 
ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Posatex? 

Инфекциите на ушите при кучетата могат да се причинят от бактерии или гъбички. Те често водят 
до възпаление на ушите (зачервяване, подуване и сърбеж). Две от трите активни субстанции в 
Posatex — орбифлоксацин и позаконазол — действат на причината за инфекцията, докато третата 
— мометазон фуроат — действа на възпалението. 

Орбифлоксацин е антибиотик от групата на флуорохинолоните. С действието си блокира ензима, 
наречен „ДНК гираза“, който е важен, тъй като дава възможност на бактериите да образуват нови 
копия от своята ДНК. Като блокира ДНК гиразата, орбифлоксацин не позволява на бактериите да 
образуват ДНК, пречи им да изграждат протеини и съответно спира растежа им, което довежда до 
тяхната смърт. Позаконазол е противогъбичен препарат от групата на триазолите. Действа, като 
предотвратява образуването на ергостерол, който е важна част от гъбичната клетъчна стена. Без 
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ергостерол гъбичките се унищожават или се предотвратява тяхното разпространение. Мометазон 
фуроат е стероид — вид субстанция за намаляване на възпалението. 

 Какви ползи от Posatex са установени в проучванията? 

Posatex е проучен при кучета, както в лабораторни, така и в практически изпитвания. Проведени 
са две мащабни проучвания в практически условия — едно в Европа и едно в САЩ. И в двете 
проучвания ефективността на Posatex е сравнена с ефективността на капки за уши, съдържащи 
три подобни активни субстанции. В двете групи е включен еднакъв брой кучета, но от различни 
породи, възраст, пол и тегло. 

Проучванията показват, че след 7-дневно лечение, Posatex е също толкова ефективен, колкото 
контролното лекарство за подобряване на симптомите (зачервяване, подуване, отделяне на 
секрет от ушите, дискомфорт) на инфекциите на ушите при кучета с остри или повтарящи се 
бактериални или гъбични инфекции.  

Какви са рисковете, свързани с Posatex? 

Наблюдавано е леко зачервяване на ухото. Употребата на препарати за уши може да се свърже с 
увреждания на слуха, които обикновено са временни и се наблюдават основно при по-възрастни 
кучета.  

Posatex не трябва да се използва, ако тъпанчето е перфорирано, и също така не трябва да се 
прилага по време на цялата или част от бременността. Не трябва да се използва при 
свръхчувствителност (алергия) към активните вещества или към кортикостероиди, към други 
азолови противогъбични средства или към други флуорохинолони. 

За пълния списък на неблагоприятните реакции и ограниченията при Posatex вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Posatex, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на животни 
или животновъдите. Този ветеринарномедицински продукт е разработен специално за кучета и не 
е предназначен за употреба при хора. В случай на инцидентно поглъщане на продукта незабавно 
да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или 
етикетът на продукта. В случай на неволен контакт с кожата, мястото незабавно да се измие 
обилно с вода. 

Защо Posatex е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Posatex са по-големи от рисковете, и 
препоръча Posatex да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Posatex: 

На 23 юни 2008 г. Posatex получава лиценз за употреба, валиден в EС. 

Допълнителна информация за Posatex можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/posatex 

Дата на последно актуализиране на текста 11-2020. 
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