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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Profender 
emodepside / praziquantel 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за 
Profender. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), 
за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. 
Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на 
Profender. 

За практическа информация относно употребата на Profender собствениците на животни или 
животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или 
фармацевт. 

Какво представлява Profender? 

Profender е противопаразитно лекарство, съдържащо две активни вещества: емодепсид 
(emodepside) и празиквантел (praziquantel). Profender се предлага под формата на разтвор за 
употреба при котки и таблетки с модифицирано освобождаване за кучета. 

В опаковката на разтвора Profender се съдържат спот-он капкомери, предварително напълнени с 
точното количество Profender, необходимо за лечението на една котка (3 вида капкомери за котки 
с различно тегло), и мултидозов флакон, предназначен за употреба само във ветеринарен 
кабинет, с който ветеринарният лекар отмерва точния обем Profender, необходим за всяка котка, 
преди прилагане на продукта. 

Таблетките Profender се предлагат в три дозировки, за да се обхванат кучета с различно тегло 
(малки, средни или големи кучета). 

Какво представлява Profender и за какво се използва? 

Profender е ветеринарномедицински продукт, използван за лечение на котки и кучета, които имат 
или са застрашени от „смесени“ (причинени от повече от един паразит) паразитни инфекции. 
Profender е ефективен при инфекции, причинени от някои видове кръгли вътрешни паразити, 
тении и белодробни червеи при котките. 
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Как се използва Profender? 

В опаковката на разтвора Profender се съдържат спот-он капкомери, предварително напълнени с 
точното количество Profender, необходимо за лечението на една котка (3 вида капкомери за котки 
с различно тегло), и мултидозов флакон, предназначен за употреба само във ветеринарен 
кабинет, с който ветеринарният лекар отмерва точния обем Profender, необходим за всяка котка, 
преди прилагане на продукта. 

Таблетките Profender се предлагат в три дозировки, за да се обхванат кучета с различно тегло 
(малки, средни или големи кучета). Profender се отпуска по лекарско предписание. 

При котки се използва серията спот-он разтвори Profender. Подходящото количество Profender 
(съдържанието на един пълен капкомер или обемът, измерен от ветеринарния лекар) се прилага 
върху кожата на котката след разтваряне на козината отгоре на врата в основата на главата. 

При кучета се използват таблетките с модифицирано освобождаване Profender, които се дават на 
кучето на гладно през устата. Точният брой таблетки или половин таблетки се изчислява въз 
основа на теглото на кучето. 

Profender се прилага като самостоятелно лечение за кръгли вътрешни паразити и тении. За 
белодробни червеи е необходимо лечението да се повтори през интервал от две седмици. 

Как действа Profender? 

Двете активни вещества в Profender взаимодействат с различни части на паразитните системи. 
Емодепсид въздейства на някои специфични рецептори в нервната система на кръгли вътрешни 
паразити, което води до тяхната последваща парализа и смърт. Празиквантел уврежда 
кожоподобния външен слой на тениите, причинявайки им парализа и смърт. 

Какви ползи от Profender са установени в проучванията? 

Ефективността на всеки от продуктите срещу посочените кръгли вътрешни паразити и тении е 
изследвана в лабораторни проучвания и мащабни практически проучвания (едно за спот-он 
разтворите при котки и друго за таблетките при кучета), проведени на различни места в Европа. 
Във всяко от практическите проучвания животни от различни породи, възрастови групи и с 
различно тегло, естествено заразени със стомашно-чревни кръгли вътрешни паразити или тении, 
са лекувани или с Profender, или с друго противопаразитно лекарство, (селамектин при котки и 
милбемицин оксим и празиквантел при кучета). Ефективността е измерена чрез анализ на броя 
яйца на паразити или части от тенията, преминали в изпражненията на животното след 
лечението. Резултатите от лабораторните проучвания и от практическите проучвания при котки и 
кучета показват, че Profender е също толкова ефективен, колкото контролното лекарство. След 
лечение с Profender при над 90% от котките и 99% от кучетата не се наблюдава инфекция с 
кръгли вътрешни паразити или тении. 

За белодробни червеи при котки лабораторното проучване заедно с практическото проучване 
показват, че Profender намалява броя на ларвите, преминали в изпражненията на животното с 
повече от 99%. Лабораторното проучване показва, че Profender намалява броя на белодробните 
червеи с повече от 99%. 
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Какви са рисковете, свързани със Profender? 

При котки, в много редки случаи, котката може да отделя повече слюнка или да повръща след 
лечението. В много редки случаи са възможни леки и краткотрайни признаци, свързани с 
нервната система, като атаксия (неспособност да се координират движенията на мускулите) или 
тремор (треперене). Смята се, че тези реакции се причиняват от облизване на мястото на 
третиране непоследствено след прилагането. В много редки случаи е възможно да се появят 
временен сърбеж, възпаление или загуба на козина на мястото, където продуктът е приложен 
върху кожата на котката. Тези симптоми преминават без допълнително лечение. 

Не са съобщени нежелани реакции при кучета. 

Profender не трябва да се използва при млади животни (котенца на възраст под 8 седмици или с 
тегло под 0,5 кг или кученца на възраст под 12 седмици или с тегло под 1 кг). 

Както при други продукти от същия тип, Profender трябва да се използва при болни или немощни 
котки или кучета само след оценка на съотношението полза/риск, направено от ветеринарен 
лекар. Profender не трябва да се използва при други животински видове. 

Не трябва да се позволява Profender да попада в повърхности води, тъй като продуктът може да 
бъде вреден за водните организми. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Когато се прилага спот-он разтвор Profender, трябва да се избягва контакт на кожата със 
съдържанието на пипетата, а животните не трябва да се галят, пощят или да им се позволява да 
се пощят едни други, докато третираното място е влажно. Лицето, което прилага дозата, не 
трябва да пуши, яде или пие и трябва внимателно да измие ръцете си след употреба. При 
инцидентно излагане на лекарството очите трябва да се изплакнат с вода, а кожата да се измие 
със сапун и вода. 

Разтворителят в спот-он разтвора Profender може да направи петна върху някои материи, 
включително кожа, текстил, пластмаса и лакирани повърхности, поради това трябва да се избягва 
контакт между продукта и такива повърхности. 

Лицата, прилагащи продукта, трябва да си измият ръцете и след като дадат таблетките Profender 
на кучето. 

Защо Profender е лицензиран за употреба? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че 
ползите от Profender са по-големи от рисковете, и препоръча Profender да бъде лицензиран за 
употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Profender: 

На 27 юли 2005 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Profender, валиден в 
Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Profender може да се намери на уебсайта на Агенцията:  
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече 
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информация относно третирането с Profender собствениците на животни или животновъдите 
следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста: март-2016.  
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