
 
EMA/93770/2007 
EMEA/V/C/000097 

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Profender 
emodepsidum a praziquantelum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Profender. Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila tento 
veterinární léčivý přípravek, aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky jeho 
používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Profender 
používat. 

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání přípravku 
Profender, měli by si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či 
lékárníka. 

Co je Profender? 

Profender je léčivý přípravek proti parazitům, který obsahuje dvě léčivé látky, emodepsid a 
praziquantel. Přípravek Profender je dostupný ve formě roztoku, který se používá k léčbě koček, a ve 
formě tablet s řízeným uvolňováním k léčbě psů. 

Přípravek Profender ve formě roztoku pro nakapání na kůži – spot-on je k dispozici v pipetách, které 
jsou již naplněné správným množstvím přípravku Profender potřebným k léčbě jedné kočky (tři 
velikosti pipet pro kočky různých hmotností), a v lahvičkách s obsahem více dávek roztoku k použití 
výhradně při veterinárních chirurgických zákrocích, kdy veterinární lékař před aplikací odměří přesný 
objem přípravku Profender potřebný pro konkrétní kočku. 

Tablety přípravku Profender jsou dostupné ve třech různých silách, aby bylo možné pokrýt široké 
rozpětí hmotnosti psů (malí, střední nebo velcí psi). 

Co je Profender a jak se používá? 

Profender je léčivý přípravek používaný k léčbě koček a psů, kteří trpí „smíšenými“ parazitárními 
infekcemi (infekcemi, které jsou způsobeny více než jedním parazitem) nebo jsou jimi ohroženi. 
Přípravek Profender je účinný při infekcích způsobených určitými druhy oblých a plochých červů a také 
plicnivek u koček. 
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Jak se přípravek Profender používá? 

Přípravek Profender ve formě roztoku pro nakapání na kůži – spot-on je k dispozici v pipetách, které 
jsou již naplněné správným množstvím přípravku Profender potřebným k léčbě jedné kočky (tři 
velikosti pipet pro kočky různých hmotností), a v lahvičkách s obsahem více dávek roztoku k použití 
výhradně při veterinárních chirurgických zákrocích, kdy veterinární lékař před aplikací odměří přesný 
objem přípravku Profender potřebný pro konkrétní kočku. 

Tablety přípravku Profender jsou dostupné ve třech různých silách, aby bylo možné pokrýt široké 
rozpětí hmotnosti psů (malí, střední nebo velcí psi). Výdej přípravku Profender je vázán na lékařský 
předpis. 

Kočky jsou léčeny některou z forem roztoků přípravku Profender pro nakapání na kůži – spot-on. 
Odpovídající množství přípravku Profender (buď obsah jedné plné pipety, nebo objem odměřený 
veterinárním lékařem) se aplikuje na kůži kočky po rozhrnutí srsti na zadní straně krku zvířete při 
spodní části jeho hlavy. 

Psi jsou léčeni pomocí tablet přípravku Profender s řízeným uvolňováním, které se jim podávají nalačno 
do tlamy. Na základě hmotnosti psa se vypočítá správné množství tablet či polovin tablet. 

Přípravek Profender je při léčbě infekcí způsobených oblými a plochými červy podáván jako 
jednorázová dávka. V případě plicnivek jsou zapotřebí dvě dávky s odstupem dvou týdnů. 

Jak přípravek Profender působí? 

Uvedené dvě léčivé látky přípravku Profender reagují s různými částmi systémů těla parazitů. 
Emodepsid působí na určité konkrétní receptory nervového systému oblých červů, což má za následek 
jejich následnou paralýzu a usmrcení. Praziquantel poškozuje vnější vrstvu těla plochých červů, která 
je podobná kůži, což vede k jejich paralýze a smrti. 

Jaké přínosy přípravku Profender byly ve studiích prokázány? 

Účinnost každé formy přípravku proti konkrétním druhům oblých a plochých červů byla zkoumána jak 
v laboratorních, tak v rozsáhlých terénních studiích (jedna zkoumala roztok pro nakapání na kůži – 
spot-on k použití u koček a jedna zkoumala tablety k použití u psů), které byly provedeny na několika 
různých místech v celé Evropě. Ve všech terénních studiích byla zvířata různých ras, věkových skupin a 
hmotnostních kategorií, která byla přirozeně nakažená oblými nebo plochými červy vyskytujícími se ve 
střevech, léčena buď přípravkem Profender, nebo jiným schváleným antiparazitárním léčivým 
přípravkem (selamektinem u koček a milbemycin oximem a praziquantelem u psů). Měřítkem účinnosti 
byl počet vajíček červů či částí plochých červů, který po léčbě vyšel ze zvířat výkaly. Výsledky 
laboratorních i terénních studií u koček i u psů prokázaly, že přípravek Profender je stejně účinný jako 
srovnávací léčivý přípravek. Po léčbě přípravkem Profender vymizela infekce způsobená oblými či 
plochými červy u více než 90 % koček a 99 % psů. 

V případě oblých červů u koček laboratorní i terénní studie prokázaly, že přípravek Profender snížil 
počet larev, které vyšly ze zvířat výkaly, o více než 99 %. Co se týče červů v plicích, přípravek 
Profender podle laboratorní studie jejich počet snížil o více než 99 %. 
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Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Profender? 

U koček se ve velmi vzácných případech může po léčbě objevit salivace (slinění) nebo zvracení. Ve 
velmi vzácných případech se mohou objevit mírné a krátkodobé příznaky související s nervovým 
systémem, jako je ataxie (neschopnost koordinovat pohyby svalů) nebo třes. Předpokládá se, že se 
jedná o důsledek olízání místa aplikace kočkou ihned po ošetření. Ve velmi vzácných případech se 
může v místě aplikace přípravku na kůži kočky objevit rovněž dočasné svědění, zánět či ztráta srsti. 
Tyto příznaky vymizí bez nutnosti další léčby. 

U psů nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. 

Přípravek Profender by neměl být podáván mladým zvířatům (kočkám do 8 týdnů věku či o hmotnosti 
menší než 0,5 kg a psům do 12 týdnů věku či o hmotnosti menší než 1 kg). 

Stejně jako u ostatních přípravků tohoto typu by se přípravek Profender měl použít na nemocné kočky 
či psy pouze poté, co veterinární lékař vyhodnotí poměr rizik a přínosů léčby. Přípravek Profender by 
neměl být používán u žádných jiných druhů zvířat. 

Přípravek Profender nesmí kontaminovat povrchové vody, neboť může být nebezpečný pro vodní 
organismy. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Při podávání přípravku Profender ve formě roztoku k nakapání na kůži – spot-on je třeba zabránit 
kontaktu obsahu pipety s pokožkou, a dokud místo aplikace není suché, zvířata by se neměla hladit ani 
česat, a nemělo by jim být ani umožněno vzájemně se olizovat. Osoba podávající dávku by neměla 
kouřit, jíst ani pít a po aplikaci přípravku by si měla důkladně umýt ruce. V případě náhodného 
zasažení by se oči měly vypláchnout vodou a kůže umýt mýdlem a vodou. 

Rozpouštědlo obsažené v roztoku pro nakapání na kůži – spot-on přípravku Profender může vytvořit 
skvrny na některých materiálech, jako například na kůži, textiliích, plastech a leštěných površích, a 
proto je třeba zabránit kontaktu přípravku s těmito povrchy. 

Osoby podávající tablety přípravku Profender psům by si po jejich podání měly umýt ruce. 

Na základě čeho byl přípravek Profender schválen? 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Profender 
převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. 

Další informace o přípravku Profender: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Profender platné v celé Evropské unii dne 
27. července 2005. 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Profender je k dispozici na internetových stránkách agentury:  
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další informace 
o léčbě přípravkem Profender naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat v příbalové informaci nebo by se 
měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v březnu 2016.  
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