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Povzetek EPAR za javnost 

Prevomax 
maropitant 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Prevomax. 
Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar 
je priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni 
namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Prevomax naj lastniki ali skrbniki živali preberejo 
navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kaj je zdravilo Prevomax in za kaj se uporablja? 

Prevomax je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja pri psih in mačkah za 
zdravljenje bruhanja v kombinaciji z ostalimi podpornimi ukrepi ali za preprečevanje bruhanja 
(razen potovalne slabosti). 
 
Pri mačkah se zdravilo Prevomax uporablja tudi za zmanjševanje navzeje (znakov siljenja na 
bruhanje). 
 
Pri psih se zdravilo Prevomax uporablja tudi za preprečevanje navzeje in bruhanja pred operacijo in 
po njej ter za hitrejše okrevanje po splošni anesteziji, pri kateri je bil uporabljen morfin. Zdravilo 
Prevomax se pri psih uporablja tudi za preprečevanje in zdravljenje navzeje, ki jo povzroča 
kemoterapija. 
 
Zdravilo Prevomax vsebuje zdravilno učinkovino maropitant. 
 
Zdravilo Prevomax je „generično zdravilo“. To pomeni, da vsebuje enako zdravilno učinkovino in ima 
enak način delovanja kot referenčno zdravilo Cerenia, ki je že odobreno v EU. 

Kako se zdravilo Prevomax uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, na voljo pa je v obliki raztopine za injiciranje. 
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Zdravilo Prevomax se injicira v podkožje ali v veno (1 mg/kg telesne mase) enkrat na dan največ 
pet dni. Za preprečevanje bruhanja je treba zdravilo Prevomax dati več kot eno uro pred dogodkom, 
ki bi lahko sprožil bruhanje. 

Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 

Kako zdravilo Prevomax deluje? 

Zdravilna učinkovina zdravila Prevomax, maropitant, kemični snovi v telesu (substanci P) prepreči 
vezavo na določene tarče, imenovane receptorji za nevrokinin 1 (NK1), ki se nahajajo na površini 
celic v predelu možganov, ki nadzoruje navzejo in bruhanje. Če se substanca P veže na te 
receptorje, to povzroči navzejo in bruhanje. Maropitant lahko z zaviranjem receptorjev prepreči 
navzejo in bruhanje. 

Kako je bilo zdravilo Prevomax raziskano? 

Študije o koristih in tveganjih zdravilne učinkovine pri odobrenih načinih uporabe so že bile izvedene 
z referenčnim zdravilom Cerenia, zato jih ni treba ponoviti za zdravilo Prevomax. 
Kot to velja za vsako zdravilo, je družba zagotovila študije o kakovosti zdravila Prevomax. Izvedba 
študij bioekvivalenosti, s katerimi se proučuje, ali se zdravilo Prevomax absorbira podobno kot 
referenčno zdravilo Cerenia raztopina za injiciranje in tako ustvari enake ravni zdravilne učinkovine 
v krvi, ni bila potrebna. Razlog za to je dejstvo, da se zdravilo Prevomax daje z infundiranjem v 
veno, zato zdravilna učinkovina vstopi neposredno v krvni obtok. Kadar se daje s podkožno 
injekcijo, se pričakuje, da se bo zdravilna učinkovina zdravila Prevomax absorbirala enako kot 
referenčno zdravilo. 

Kakšne so koristi in tveganja, povezani z zdravilom Prevomax? 

Ker je zdravilo Prevomax generično zdravilo in je bioekvivalentno referenčnemu zdravilu, so njegove 
koristi in tveganja enaki kot pri referenčnem zdravilu. 

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

V povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za uporabo so bile vključene informacije o 
varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in lastniki ali 
skrbniki živali. Previdnostni ukrepi so enaki kot pri referenčnem zdravilu, saj je zdravilo Prevomax 
generično zdravilo. 

Zakaj je bilo zdravilo Prevomax odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da je bilo v 
skladu z zahtevami EU dokazano, da ima zdravilo Prevomax primerljivo raven kakovosti kot zdravilo 
Cerenia raztopina za injiciranje ter da mu je bioekvivalentno. Zato je menil, da njegove koristi, 
enako kot pri zdravilu Cerenia, odtehtajo znana tveganja. Priporočil je, da se zdravilo Prevomax 
odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Prevomax 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Prevomax, veljavno po vsej Evropski uniji, 
izdala 19/06/2017. 
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Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila Prevomax je na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več 
informacij o zdravljenju z zdravilom Prevomax naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za 
uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za referenčno zdravilo je tudi na voljo na 
spletni strani agencije. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen aprila 2017. 
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