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EPAR – sammendrag for offentligheden 

Prevomax 
(maropitant) 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for 
Prevomax. Heri forklares, hvordan agenturet vurderede dette veterinærlægemiddel for at kunne 
anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det 
er ikke en praktisk vejledning i, hvordan Prevomax bør anvendes. 

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Prevomax, 
kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvad er Prevomax, og hvad anvendes det til? 

Prevomax er et veterinærlægemiddel, der anvendes til behandling af opkastning hos hunde og katte 
i kombination med andre støtteforanstaltninger eller til forebyggelse af opkastning (bortset fra 
transportsyge). 
 
Hos katte anvendes Prevomax også til at mindske kvalme (tegn på, at de skal kaste op). 
 
Hos hunde kan Prevomax også anvendes både til forebyggelse af kvalme og opkastning før og efter 
operationer og til at bedre genopvågningen fra universel bedøvelse efter brug af morfin. Prevomax 
anvendes også til at forebygge og behandle kvalme forårsaget af kemobehandling hos hunde. 
 
Prevomax indeholder det aktive stof maropitant. 
 
Prevomax er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Prevomax indeholder det samme aktive stof 
og har samme virkning som "referencelægemidlet" Cerenia, som allerede er godkendt i Den 
Europæiske Union (EU). 

Hvordan anvendes Prevomax? 

Lægemidlet udleveres kun efter recept og fås som en opløsning til injektion. Prevomax indgives 
under huden eller i en vene (1 mg. pr. kg kropsvægt) én gang dagligt i op til til fem dage. Til 
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forebyggelse af opkastning bør Prevomax gives mere end en time før den begivenhed, der kan 
forårsage opkastning. 

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 

Hvordan virker Prevomax? 

Det aktive stof i Prevomax, maropitant, forhindrer, at et kemikalie i kroppen (substans P) binder sig 
til visse mål kaldet neurokinin-1-receptorer, der findes på cellernes overflade i den del af hjernen, 
som kontrollerer kvalme og opkastning. Når substans P binder sig til disse receptorer, udløser det 
kvalme og opkastning. Ved at blokere for receptorerne kan maropitant forebygge kvalme og 
opkastning. 

Hvordan er Prevomax blevet undersøgt? 

Der er allerede gennemført undersøgelser af fordelene og risiciene ved det aktive stof i de 
godkendte anvendelser med referencelægemidlet, Cerenia, og det er ikke nødvendigt at gentage 
disse med Prevomax. 
Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden undersøgelser af kvaliteten af Prevomax. Der var 
ikke behov for "bioækvivalente" undersøgelser af, om Prevomax absorberes på samme måde som 
referencelægemidlet, Cerenia, opløsning til injektion, for at producere samme niveau af det aktive 
stof i blodet. Dette skyldes, at når det aktive stof i Prevomax gives ved injektion i en vene, så ledes 
det direkte ind i blodbanen. Når det aktive stof i Prevomax gives ved injektion under huden, 
forventes det at blive absorberet på samme måde som referencelægemidlet. 

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Prevomax? 

Da Prevomax er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses 
benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Prevomax, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der ejer eller er ansvarlig for 
dyret. Disse forholdsregler er de samme som for referencelægemidlet, eftersom Prevomax er et 
generisk lægemiddel. 

Hvorfor blev Prevomax godkendt? 

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav 
er påvist, at Prevomax er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Cerenia. Det var 
derfor CVMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Cerenia. Udvalget 
anbefalede, at Prevomax godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Prevomax 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU for Prevomax 
den 19/06/2017. 

Den fuldstændige EPAR for Prevomax findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
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medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer af eller 
ansvarlig for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Prevomax, kan du læse 
indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i april 2017. 
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