
 
 

 
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom 

An agency of the European Union    

Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact 
 

 
© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/253347/2017 
EMEA/V/C/004331 

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Prevomax 
maropitantum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Prevomax. Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila tento 
veterinární léčivý přípravek, aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky 
jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek 
Prevomax používat. 

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání přípravku 
Prevomax, měli by si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či 
lékárníka. 

Co je Prevomax a k čemu se používá? 

Prevomax je veterinární léčivý přípravek, který se používá u psů a koček k léčbě zvracení, a to 
v kombinaci s jinými podpůrnými opatřeními, nebo k prevenci zvracení (s výjimkou zvracení 
vyvolaného kinetózou). 
 
U koček se přípravek Prevomax používá rovněž ke zmírnění nauzey (známek pocitů nevolnosti). 
 
Přípravek Prevomax lze použít také u psů jak k prevenci nauzey a zvracení před chirurgickým 
zákrokem a po něm, tak ke zlepšení zotavení z celkové anestezie po použití morfinu. U psů se 
přípravek Prevomax používá rovněž k prevenci a léčbě nauzey vyvolané chemoterapií. 
 
Přípravek Prevomax obsahuje léčivou látku maropitant. 
 
Přípravek Prevomax je „generikum“. Znamená to, že přípravek Prevomax obsahuje stejnou léčivou 
látku a působí stejně jako „referenční léčivý přípravek“, který je již v Evropské unii registrován pod 
názvem Cerenia. 



 
 
Prevomax   
EMA/253347/2017 strana 2/3 
 

Jak se přípravek Prevomax používá? 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis a je k dispozici ve formě injekčního 
roztoku. Přípravek Prevomax se podává jednou denně ve formě injekce pod kůži nebo do žíly (1 mg 
na kilogram živé hmotnosti) po dobu až pěti dnů. V rámci prevence zvracení by měl být přípravek 
Prevomax podán více než hodinu před událostí, která by mohla vyvolat zvracení. 

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Jak přípravek Prevomax působí? 

Léčivá látka v přípravku Prevomax, maropitant, zabraňuje chemické látce v těle (substanci P), aby 
se navázala na určité cíle zvané neurokininové receptory 1 (NK1), které se nacházejí na povrchu 
buněk v části mozku, která kontroluje nauzeu a zvracení. Když se substance P naváže na tyto 
receptory, způsobuje nauzeu a zvracení. Blokováním těchto receptorů může maropitant nauzee 
a zvracení zabránit. 

Jak byl přípravek Prevomax testován? 

Studie přínosů a rizik léčivé látky v rámci schválených použití již byly provedeny u referenčního 
léčivého přípravku Cerenia, pro přípravek Prevomax je proto není nutné opakovat. 
Stejně jako v případě jiných léčivých přípravků předložila společnost pro přípravek Prevomax studie 
týkající se kvality. Nebylo nutné provést žádné studie bioekvivalence, které by zjišťovaly, zda je 
přípravek Prevomax vstřebáván podobně jako referenční léčivý přípravek Cerenia injekční roztok 
a zda jeho podávání vede k vytvoření stejné hladiny léčivé látky v krvi. Důvodem je skutečnost, že 
při injekčním podání přípravku do žíly je léčivá látka v přípravku Prevomax dodávána přímo do 
krevního řečiště. Při injekčním podání pod kůži se očekává, že léčivá látka v přípravku Prevomax 
bude vstřebána stejným způsobem jako v případě referenčního léčivého přípravku. 

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Prevomax? 

Jelikož přípravek Prevomax je generikum a je bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem, 
jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého přípravku. 

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

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace pro přípravek Prevomax byly zahrnuty 
informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí 
pracovníci i majitelé nebo chovatelé zvířat. Vzhledem k tomu, že přípravek Prevomax je generikum, 
uplatňovaná opatření jsou shodná jako v případě referenčního léčivého přípravku. 

Na základě čeho byl přípravek Prevomax schválen? 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že v souladu s požadavky Evropské 
unie bylo prokázáno, že přípravek Prevomax je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní 
s přípravkem Cerenia injekční roztok. Stanovisko výboru CVMP proto bylo takové, že stejně jako 
u přípravku Cerenia přínosy přípravku Prevomax převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby 
přípravek Prevomax byl schválen k použití v EU. 



 
 
Prevomax   
EMA/253347/2017 strana 3/3 
 

Další informace o přípravku Prevomax 

Evropská komise udělila přípravku Prevomax registraci platnou v celé Evropské unii dne 19.06.2017. 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Prevomax je k dispozici na internetových stránkách agentury: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Další 
informace o léčbě přípravkem Prevomax naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat v příbalové 
informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční 
léčivý přípravek. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v dubnu 2017. 
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