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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Prevomax 
maropitant 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 
(EPAR) dotyczącego leku Prevomax. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed 
zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem 
warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej 
stosowania leku Prevomax. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Prevomax właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Co to jest produkt Prevomax i w jakim celu się go stosuje? 

Prevomax jest lekiem weterynaryjnym stosowanym u psów i kotów do leczenia wymiotów w 
skojarzeniu z innymi działaniami wspomagającymi lub do zapobiegania wymiotom, poza wymiotami 
powodowanymi przez chorobę lokomocyjną. 
 
U kotów lek Prevomax stosuje się także do ograniczania nudności (oznak mdłości). 
 
U psów Prevomax stosuje się zarówno w zapobieganiu nudnościom i wymiotom przed zabiegiem 
chirurgicznym oraz po nim, jak i w celu przyspieszenia powrotu do zdrowia po znieczuleniu ogólnym 
z użyciem morfiny. Prevomax stosuje się także w zapobieganiu i leczeniu nudności będących 
następstwem chemioterapii u psów. 
 
Prevomax zawiera substancję czynną maropitant. 
 
Prevomax jest lekiem generycznym. Oznacza to, że lek Prevomax zawiera tę samą substancję 
czynną i działa w taki sam sposób jak lek referencyjny o nazwie Cerenia, który jest już dopuszczony 
do obrotu w Unii Europejskiej (UE). 
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Jak stosować produkt Prevomax? 

Lek wydawany z przepisu lekarza i jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań. Prevomax 
podaje się raz na dobę w postaci wstrzyknięcia podskórnego lub dożylnego (1 mg na kg masy ciała) 
przez maksymalnie pięć dni. W celu zapobiegania wymiotom lek Prevomax należy podać co najmniej 
godzinę przed zdarzeniem, które może wywołać wymioty. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Jak działa produkt Prevomax? 

Substancja czynna w leku Prevomax, maropitant, hamuje przyłączanie związku chemicznego w 
organizmie (substancji P) do pewnych celów zwanych receptorami neurokininy-1 (NK1), które 
występują na powierzchni komórek w części mózgu kontrolującej nudności i wymioty. Gdy 
substancja P przyłącza się do tych receptorów, wywołuje nudności i wymioty. Blokując receptory, 
maropitant może zapobiegać nudnościom i wymiotom. 

Jak badano produkt Prevomax? 

Przeprowadzono już badania nad korzyściami i ryzykiem związanymi z substancją czynną w 
zatwierdzonych zastosowaniach dla leku referencyjnego, produktu Cerenia, i powtarzanie ich dla 
leku Prevomax nie jest konieczne. 
Jak w przypadku każdego leku firma przekazała wyniki badań jakości produktu Prevomax. Nie było 
potrzeby przeprowadzania badań biorównoważności w celu sprawdzenia, czy Prevomax wchłania się 
podobnie do leku referencyjnego o nazwie Cerenia, aby doprowadzić do wystąpienia jednakowego 
stężenia substancji czynnej we krwi. Wynika to z tego, że substancja czynna leku Prevomax jest 
podawana we wstrzyknięciu dożylnym, a więc jest dostarczana bezpośrednio do krwiobiegu. 
Przewiduje się, że w przypadku podawania we wstrzyknięciu podskórnym substancja czynna w leku 
Prevomax będzie się wchłaniała w ten sam sposób jak lek referencyjny. 

Jakie korzyści i ryzyko wiążą się ze stosowaniem produktu Prevomax? 

Ponieważ Prevomax jest lekiem generycznym, biorównoważnym w stosunku do leku referencyjnego, 
uznaje się, że z jego stosowaniem wiążą się takie same korzyści i ryzyko, jak w przypadku leku 
referencyjnego. 

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

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących produktu Prevomax 
zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności obowiązujące personel 
medyczny oraz właścicieli lub opiekunów zwierząt. Środki ostrożności są takie same, jak dla leku 
referencyjnego, ponieważ Prevomax jest lekiem generycznym. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Prevomax? 

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) Agencji uznał, że – zgodnie z 
wymogami UE – wykazano, iż lek Prevomax charakteryzuje się porównywalną jakością i jest 
biorównoważny w stosunku do leku Cerenia, roztwór do wstrzykiwań. Dlatego też zdaniem CVMP – 
podobnie jak w przypadku produktu Cerenia – korzyści przewyższają rozpoznane ryzyko. Komitet 
zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Prevomax do stosowania w UE. 
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Inne informacje dotyczące produktu Prevomax: 

W dniu 19/06/2017 Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu 
Prevomax ważne w całej UE. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Prevomax znajduje się na stronie internetowej 
Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Prevomax właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku referencyjnego również znajduje się na stronie 
internetowej Agencji. 

Data ostatniej aktualizacji: 04.2017. 
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