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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Prevomax 
maropitant 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor 
Prevomax. Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau dit diergeneesmiddel 
met het oog op vergunningverlening in de Europese Unie (EU) en vaststelling van de 
gebruiksvoorwaarden heeft beoordeeld. Het is niet bedoeld als praktisch advies voor het gebruik 
van Prevomax. 

Voor praktische informatie over het gebruik van Prevomax dienen eigenaren of houders van dieren 
de bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker. 

Wat is Prevomax en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Prevomax is een diergeneesmiddel dat bij katten en honden wordt gebruikt voor de behandeling van 
braken (in combinatie met andere ondersteunende maatregelen) of voor de preventie van braken 
(met uitzondering van reisziekte). 
 
Bij katten wordt Prevomax ook gebruikt om misselijkheid te verminderen. 
 
Bij honden kan Prevomax ook worden gebruikt ter preventie van misselijkheid en braken vóór en na 
een operatie en om herstel van algehele anesthesie na gebruik van morfine te bevorderen. 
Prevomax wordt bij honden ook gebruikt voor de preventie en behandeling van misselijkheid 
veroorzaakt door chemotherapie. 
 
Prevomax bevat de werkzame stof maropitant. 
 
Prevomax is een ‘generiek geneesmiddel’. Dit betekent dat Prevomax dezelfde werkzame stof bevat 
en op dezelfde manier werkt als een ‘referentiegeneesmiddel’ dat al in de EU is toegelaten onder de 
naam Cerenia. 
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Hoe wordt Prevomax gebruikt? 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en is beschikbaar als een 
oplossing voor injectie. Prevomax wordt gedurende maximaal vijf dagen eenmaal daags onder de 
huid of in een ader toegediend (1 mg per kg lichaamsgewicht). Ter preventie van braken dient 
Prevomax meer dan één uur voorafgaand aan het voorval dat braken kan veroorzaken te worden 
toegediend. 

Zie de bijsluiter voor meer informatie. 

Hoe werkt Prevomax? 

De werkzame stof in Prevomax, maropitant, voorkomt dat een chemische stof in het lichaam 
(substantie P) zich hecht aan bepaalde doelwitten, te weten neurokinine-1 (NK1) receptoren, die 
worden aangetroffen op het oppervlak van cellen in het hersendeel dat misselijkheid en braken 
aanstuurt. Wanneer substantie P zich aan deze receptoren hecht, veroorzaakt dat misselijkheid en 
braken. Door de receptoren te blokkeren, kan maropitant misselijkheid en braken voorkomen. 

Hoe is Prevomax onderzocht? 

De voordelen en risico’s van de werkzame stof bij de goedgekeurde toepassingen zijn reeds 
onderzocht in studies met het referentiegeneesmiddel Cerenia en hoeven dus niet nogmaals te 
worden onderzocht voor Prevomax. 
Zoals voor elk geneesmiddel heeft het bedrijf studies naar de kwaliteit van Prevomax overgelegd. Er 
waren geen bio-equivalentiestudies nodig om te onderzoeken of Prevomax op dezelfde wijze werd 
opgenomen als het referentiegeneesmiddel Cerenia (oplossing voor injectie) en dezelfde 
concentraties van de werkzame stof in het bloed produceerde. De reden hiervoor is dat de 
werkzame stof in Prevomax bij toediening via injectie in een ader rechtstreeks in de bloedbaan 
terechtkomt. Bij toediening via injectie onder de huid wordt verwacht dat de werkzame stof in 
Prevomax op dezelfde manier wordt geabsorbeerd als het referentiegeneesmiddel. 

Welke voordelen en risico’s heeft Prevomax? 

Aangezien Prevomax een generiek geneesmiddel is en biologisch gelijkwaardig aan het 
referentiegeneesmiddel, worden de voordelen en risico's van het middel geacht dezelfde te zijn als 
die van het referentiegeneesmiddel. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die 
het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

In de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Prevomax is veiligheidsinformatie 
opgenomen, onder andere over de voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en 
eigenaren of houders van dieren moeten nemen. Aangezien Prevomax een generiek geneesmiddel 
is, zijn de voorzorgsmaatregelen dezelfde als die voor het referentiegeneesmiddel. 

Waarom is Prevomax goedgekeurd? 

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van het 
Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat overeenkomstig de EU-eisen is aangetoond dat 
Prevomax van vergelijkbare kwaliteit is als en biologisch gelijkwaardig is aan Cerenia, oplossing 
voor injectie. Daarom was het CVMP van mening dat, net zoals voor Cerenia, de voordelen groter 
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zijn dan de vastgestelde risico’s. Het Comité heeft geadviseerd Prevomax voor gebruik in de EU 
goed te keuren. 

Overige informatie over Prevomax 

De Europese Commissie heeft op 19/06/2017 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de 
handel brengen van Prevomax verleend. 

Het volledige EPAR voor Prevomax is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public 
assessment reports. Voor meer informatie over de behandeling met Prevomax dienen eigenaren of 
houders van dieren de bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker. 

Het volledige EPAR voor het referentiegeneesmiddel staat eveneens op de website van het 
Geneesmiddelenbureau. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in april 2017. 
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