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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Procox
emodepsyd / toltrazuryl

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 

(EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet 

ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji 

doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z 

weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać 

się z dyskusją naukową (również stanowiącą część EPAR).

Co to jest Procox?

Procox to lek przeciwpasożytniczy zawierający dwie substancje czynne – emodepsyd i toltrazuryl. 

Lek ten jest dostępny wyłącznie w postaci oleistej zawiesiny, zawierającej 0,9 mg/ml emodepsydu 

i 18 mg/ml toltrazurylu.

W jakim celu stosuje się lek Procox?

Preparat Procox stosuje się w leczeniu psów, które są zakażone lub co do których weterynarz 

podejrzewa, że mogą być zakażone przez dwa rodzaje pasożytów jednocześnie – robaki obłe 

i kokcydia. Pełny wykaz robaków obłych i kokcydiów, przeciwko którym preparat Procox jest skuteczny, 

znajduje się w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).

Lek Procox podaje się w dawce jednorazowej. Dawka zależy od masy ciała leczonego psa. Standardowa 

dawka zawiesiny doustnej wynosi 0,5 ml na kilogram masy ciała.

Jak działa lek Procox?

Dwie substancje czynne leku Procox oddziałują na różne części układów pasożytów. Emodepsyd 

zakłóca działanie niektórych określonych receptorów układu nerwowego robaków obłych, co w 

konsekwencji prowadzi do paraliżu i śmierci pasożytów. Toltrazuryl wpływa na enzymy potrzebne 
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kokcydiom do wytwarzania energii. W wyniku tego lek jest w stanie zabić pasożyty w każdym stadium 

rozwojowym.

Jak badano lek Procox?

Firma przedstawiła wyniki przeprowadzonych w Europie badań z udziałem psów, w których oceniono 

skuteczność leku Procox przeciwko określonym robakom obłym i kokcydiom. Badaniami objęto psy 

w różnym wieku, różnych ras i o różnej masie ciała, które były w naturalny sposób zakażone lub mogły 

zostać zakażone przez żołądkowo-jelitowe robaki obłe lub kokcydia.

Skuteczność leku Procox przeciwko robakom obłym oceniano na podstawie liczby jaj robaków 

wydalonych w kale zwierzęcia po jednorazowym podaniu zalecanej dawki i porównywano z lekiem 

powszechnie stosowanym w zakażeniach robakami obłymi (zawierającym oksym milbemycyny 

i prazykwantel).

Skuteczność produktu w zakażeniach kokcydiami oceniano na podstawie liczby oocytów (struktur 

podobnych do jaj dojrzewających do postaci zakaźnych pasożyta) wydalonych w kale zwierzęcia. 

W jednym badaniu lek Procox porównano z sulfadimetoksyną w leczeniu kokcydiozy, a w drugim 

z brakiem leczenia w zapobieganiu tej chorobie.

Jakie korzyści ze stosowania leku Procox zaobserwowano w badaniach?

We wszystkich badaniach wykazano, że lek Procox był skuteczniejszy niż leki porównawcze i placebo.

Lek Procox jest dobrze tolerowany przez psy; obserwuje się łagodne, przemijające zaburzenia 

żołądkowo-jelitowe, w tym wymioty.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Procox?

Najczęstsze działania niepożądane u psów to przemijające zaburzenia ze strony przewodu 

pokarmowego o łagodnym nasileniu, takie jak wymioty i luźne stolce.

Leku Procox nie wolno stosować u szczeniąt w wieku poniżej dwóch tygodni, ani u psów i szczeniąt 

o masie ciała poniżej 0,4 kg. Leku nie wolno również stosować w przypadku występowania 

nadwrażliwości (alergii) na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek składnik leku.

Nie zaleca się stosowania leku Procox u młodych psów rasy Collie i ras pokrewnych, ponieważ nie 

zbadano, czy psy te są bardziej wrażliwe na działanie emodepsydu.

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

Osoba podająca lek Procox powinna unikać kontaktu leku z oczami lub skórą. Jeśli dojdzie do 

przypadkowego kontaktu, należy niezwłocznie obmyć oczy dużą ilością wody, a skórę umyć mydłem 

i wodą. Nie należy jeść, pić ani palić podczas podawania produktu Procox, a po podaniu leku należy 

umyć ręce.

Jeśli dojdzie do przypadkowego połknięcia leku Procox, należy niezwłocznie poradzić się lekarza, 

pokazując ulotkę informacyjną lub etykietę produktu. Więcej informacji znajduje się w ulotce 

dołączonej do opakowania.
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Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Procox?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania 

leku Procox według zatwierdzonych wskazań przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na 

dopuszczenie produktu do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module dyskusji 

naukowej niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące leku Procox:

Dnia 20 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie leku Procox do 

obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu 

można znaleźć na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Ostatnia aktualizacja streszczenia: 11-2012.
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