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Posatex (orbifloksacyna / mometazonu furoinian / 
posakonazol) 
Przegląd wiedzy na temat szczepionki Posatex i uzasadnienie udzielenia 
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest szczepionka Posatex i w jakim celu się ją stosuje? 

Posatex to weterynaryjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu psów z ostrymi lub nawracającymi 
epizodami zakażeń ucha (zapalenie ucha zewnętrznego) o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym. 
Szczepionka zawiera substancje czynne orbifloksacyna, mometazonu furoinian i posakonazol. 

Jak stosować szczepionkę Posatex? 

Szczepionka Posatex jest dostępna jako krople do uszu w postaci zawiesiny. Szczepionka wydawana z 
przepisu lekarza. 

Szczepionkę podaje się raz na dobę przez 7 dni. Liczba podawanych do ucha kropli zależy od masy 
ciała psa i może wynosić od 2 do 8. Przed podaniem szczepionki należy oczyścić i osuszyć wnętrze 
ucha. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki Posatex, należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa szczepionka Posatex? 

Zakażenia uszu u psów mogą być wywoływane przez bakterie lub grzyby. Często prowadzą one do 
rozwinięcia się stanu zapalnego ucha (zaczerwienienia, obrzęku i świądu). Dwie substancje czynne 
szczepionki Posatex, orbifloksacyna i posakonazol, działają na przyczynę zakażenia, podczas gdy 
trzecia substancja – mometazonu furoinian – oddziałuje na stan zapalny. 

Orbifloksacyna jest antybiotykiem należącym do grupy fluorochinolonów. Jej działanie polega na 
blokowaniu enzymu nazywanego gyrazą DNA, który jest potrzebny bakteriom do wytwarzania kopii 
DNA. Dzięki zablokowaniu gyrazy DNA orbifloksacyna uniemożliwia bakteriom wytwarzanie DNA i 
zatrzymuje powstawanie białek oraz wzrost komórek bakterii, co prowadzi do ich obumarcia. 
Posakonazol jest antybiotykiem należącym do grupy triazoli. Jego działanie polega na zapobieganiu 
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powstawaniu ergosterolu, który stanowi ważną część ścian komórek grzyba. Bez ergosterolu grzyb 
umiera lub przestaje się rozprzestrzeniać. Mometazonu furoinian jest steroidem, czyli substancją 
pomagającą zmniejszyć stan zapalny. 

 Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Posatex zaobserwowano w 
badaniach? 

Szczepionkę Posatex badano u psów w badaniach laboratoryjnych i terenowych. W dwóch dużych 
badaniach terenowych – jednym prowadzonym w Europie i jednym w Stanach Zjednoczonych – 
skuteczność szczepionki Posatex porównywano ze skutecznością kropli do uszu zawierających trzy 
zbliżone substancje czynne. Do każdej z grup przydzielono taką samą liczbę psów różnej rasy, w 
różnym wieku, różnej płci i o różnej masie ciała. 

W badaniach wykazano, że po 7 dniach leczenia szczepionka Posatex była równie skuteczna co 
szczepionka porównawcza w zakresie ograniczania objawów zakażeń uszu (zaczerwienienie, obrzęk, 
wysięk z ucha, dyskomfort) u psów z ostrymi lub nawracającymi zakażeniami bakteryjnymi lub 
grzybiczymi.  

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Posatex? 

Obserwowano występowanie łagodnego zaczerwienienia ucha. Stosowanie preparatów podawanych 
dousznie może wiązać się z uszkodzeniem słuchu — zwykle okresowym i występującym głównie u psów 
starszych.  

Szczepionki Posatex nie wolno stosować w przypadku uszkodzenia błony bębenkowej. Szczepionki nie 
wolno też stosować przez całą ciążę lub przez część ciąży. Szczepionki nie wolno stosować w przypadku 
nadwrażliwości (alergii) na substancje czynne lub kortykosteroidy, inne azolowe środki 
przeciwgrzybicze lub inne fluorochinolony. 

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem szczepionki Posatex 
znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje szczepionkę lub ma 
kontakt ze zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących szczepionki Posatex 
zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności dla personelu medycznego 
oraz właścicieli lub hodowców zwierząt. Ten weterynaryjny produkt leczniczy opracowano specjalnie do 
stosowania u psów i nie jest on przeznaczony do stosowania u ludzi. W razie przypadkowego przyjęcia 
szczepionki należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz pokazać lekarzowi ulotkę informacyjną 
lub opakowanie. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą zmyć pozostałości dużą ilością wody. 

Na jakiej podstawie szczepionka Posatex jest dopuszczona do obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści płynące ze stosowania szczepionki Posatex przewyższają 
ryzyko, i że szczepionka może być dopuszczona do obrotu w UE. 
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Inne informacje dotyczące szczepionki Posatex 

W dniu 23 czerwca 2008 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Posatex, 
ważne w całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące szczepionki Posatex znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/posatex 

Data ostatniej aktualizacji: 11.2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/posatex
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