
 

 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 

An agency of the European Union     
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8447  
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu 
 

 
© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/421838/2006 
EMEA/V/C/000103 

Povzetek EPAR za javnost 

Prac-tic 
piriprol 

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je 
pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo 
dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila. 

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o 
zdravstvenem stanju ali zdravljenju svoje živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij 
o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR). 

Kaj je zdravilo Prac-tic? 

Zdravilo Prac-tic je na voljo v obliki raztopine za kožne kapljice, ki vsebuje zdravilno učinkovino 
piriprol. 

Daje se psom na kožo s predhodno napolnjenimi merilnimi kapalkami, t.j. majhnimi plastičnimi 
cevkami, ki so že napolnjene z ustrezno količino zdravila Prac-tic, potrebno za zdravljenje enega psa 
(zdravilo Prac-tic je na voljo v 4 različnih velikostih, ki ustrezajo različnim velikostim psov). Pri večjih 
psih bo morda treba uporabiti kombinacijo več merilnih kapalk, da se doseže ustrezni odmerek. Psu 
razmaknemo dlako na enem do treh mestih med lopaticama in vzdolž njegove hrbtenice tako, da se 
prikaže koža, in na ta mesta stisnemo vsebino merilne kapalke. 

Za kaj se zdravilo Prac-tic uporablja? 

Prac-tic je zdravilo za zatiranje zunanjih zajedavcev, kar pomeni, da uničuje zajedavce, ki živijo na 
koži ali v dlaki živali, kot so denimo bolhe in klopi.  

Zdravilo Prac-tic se uporablja za zdravljenje in preprečevanje infestacij s klopi in bolhami pri psih. 
Učinek zdravila traja najmanj 4 tedne po njegovi uporabi. 
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Kako zdravilo Prac-tic deluje? 

Piriprol vzajemno deluje z receptorjem, ki igra vlogo pri prenosu živčnih dražljajev (receptorjem 
GABA). To zaviralno deluje na živčni sistem bolh ali klopov ter povzroči smrt teh zajedavcev. Odrasle 
bolhe odmrejo še preden izležejo nova jajčeca. S tem ko zdravilo Prac-tic povsem ustavi proizvodnjo 
jajčec, se življenjski cikel bolh prekine. 

Kako je bilo zdravilo Prac-tic raziskano? 

Predloženi so bili podatki o farmacevtski kakovosti, toleranci na zdravilo pri psih ter njegovi varnosti za 
ljudi (ljudi, ki pridejo v stik z zdravilom) in okolje.  

Učinkovitost piriprola zoper infestacije z bolhami in klopi pri psih je bila raziskana v laboratorijskih 
raziskavah in terenskih preskušanjih.  

Dve terenski preskušanji sta bili izvedeni pri psih v veterinarskih ambulantah v nekaterih evropskih 
državah in v različnih geografskih regijah. Pse različnih ras, starostnih skupin in z različnimi telesnimi 
masami, ki so bili infestirani z bolhami in klopi, so zdravili bodisi z zdravilom Prac-tic bodisi z drugimi 
zdravili, ki so bila v EU odobrena za to indikacijo. Učinkovitost so merili z ugotavljanjem števila živih 
klopov ali števila bolh ob različnih časovnih obdobjih, in sicer do 3 mesecev po uporabi zdravila.  

Kakšne koristi je zdravilo Prac-tic izkazalo med študijami? 

Rezultati terenskih preskušanj so pokazali, da je zdravilo Prac-tic učinkovito pri zdravljenju in 
preprečevanju infestacij z bolhami in klopi pri psih. Zdravilo uniči bolhe v 24 urah, klope pa v 48 urah 
po uporabi zdravila, njegov učinek pa traja najmanj 4 tedne.  

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Prac-tic?  

Najpogostejši neželeni učinki pri psih so lokalne reakcije na mestu nanosa zdravila: sprememba barve 
dlak, izpadanje dlak in srbečica ter sprememba videza dlak (masten videz in sprijete dlake). Če pes 
liže mesto nanosa, se lahko pri njem pojavi kratko obdobje prekomernega slinjenja. 

Zdravilo Prac-tic se ne sme uporabljati pri psih, ki so stari manj kot 8 tednov ali imajo manj kot 2 kg 
telesne mase, saj pri teh skupinah živali zdravilo ni bilo zadostno raziskano. Kot to velja za ostala 
zdravila iz te skupine zdravil, se zdravilo Prac-tic ne sme uporabljati pri bolnih živalih ali psih, ki so 
pravkar okrevali po bolezni. To zdravilo je bilo razvito posebej za pse in se ne sme uporabljati pri 
drugih živalskih vrstah. 

Zdravilo Prac-tic ne sme zaiti v vodotoke, ker je lahko nevarno za vodne organizme. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Iz preventivnih razlogov se je treba izogibati neposrednemu stiku z zdravljenim psom in preprečiti 
otrokom igranje z zdravljeno živaljo, dokler področje nanosa ni suho. Nedavno zdravljene živali ne 
smejo spati v isti postelji s svojimi lastniki, zlasti ne z otroki. 

Stiku z zdravilom Prac-tic se morajo izogibati tudi ljudje, ki so preobčutljivi na snovi iz skupine 
fenilpirazolov ali na katere koli druge pomožne snovi zdravila. 

Stiku vsebine merilne kapalke s kožo se je treba izogibati. V primeru nenamernega stika je treba kožo 
in oči sprati z vodo. Ne kadite, jejte ali pijte, medtem ko rokujete z zdravilom Prac-tic. 
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Zakaj je bilo zdravilo Prac-tic odobreno?  

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Prac-tic 
večje od z njim povezanih tveganj, kadar se zdravilo uporablja za odobrene indikacije, in priporočil, da 
se zanj odobri dovoljenje za promet. Za razmerje med koristmi in tveganji glejte modul o znanstveni 
razpravi tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). 

Druge informacije o zdravilu Prac-tic: 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Prac-tic, veljavno po vsej Evropski uniji, 
odobrila dne 18. decembra 2006. Podatki o predpisovanju zdravila so navedeni na nalepki/zunanji 
ovojnini. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen decembra 2012. 
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