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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Profender 
emodepsyd/prazikwantel 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego leku Profender. 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 
produktu Profender. 

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

Co to jest Profender? 

Profender jest lekiem przeciwpasożytniczym zawierającym dwie substancje czynne: emodepsyd i 
prazikwantel. Profender jest dostępny w postaci roztworu do stosowania u kotów oraz w postaci 
tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu dla psów. 

Profender w postaci roztworu jest pakowany w pipety do zakraplania miejscowego już napełnione 
odpowiednią ilością leku potrzebną do leczenia jednego kota (3 rozmiary pipet dla kotów o różnej 
masie ciała) oraz w wielodawkową butelkę do użytku wyłącznie w gabinecie weterynaryjnym, gdzie 
weterynarz przed podaniem odmierza dokładną ilość leku Profender niezbędną dla kota. 

Lek Profender w postaci tabletek jest dostępny w trzech różnych dawkach, tak by można go było 
stosować u psów o różnej masie ciała (małe, średnie i duże psy). 

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

Profender jest lekiem stosowanym u kotów i psów w zwalczaniu mieszanych (wywołanych więcej niż 
jednym pasożytem) inwazji pasożytniczych lub w zapobieganiu im. Profender jest skuteczny w 
przypadku zakażeń spowodowanych niektórymi typami robaków obłych i robaków płaskich, a także w 
przypadku nicieni płucnych u kotów. 
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Jak stosować produkt Profender? 

Profender w postaci roztworu jest pakowany w pipety do zakraplania miejscowego już napełnione 
odpowiednią ilością leku potrzebną do leczenia jednego kota (3 rozmiary pipet dla kotów o różnej 
masie ciała) oraz w wielodawkową butelkę do użytku wyłącznie w gabinecie weterynaryjnym, gdzie 
weterynarz przed podaniem odmierza dokładną ilość leku Profender niezbędną dla kota. 

Profender w postaci tabletek jest dostępny w trzech różnych dawkach, tak by można go było stosować 
u psów o różnej masie ciała (małe, średnie i duże psy). Profender wydaje się wyłącznie z przepisu 
lekarza. 

Koty leczy się z użyciem gamy roztworów Profender do zakraplania miejscowego. Odpowiednią ilość 
leku Profender (albo cała zawartość jednej pipety albo ilość odmierzona przez weterynarza) nakłada się 
na skórę kota po rozchyleniu sierści z tyłu szyi u podstawy głowy zwierzęcia. 

Psy leczy się z użyciem produktu Profender o zmodyfikowanym uwalnianiu, podawanych doustnie psu 
poddanemu głodówce. Właściwą liczbę tabletek lub połówek tabletek, jaką należy zastosować, oblicza 
się na podstawie masy ciała psa. 

W przypadku robaków obłych i robaków płaskich Profender podaje się jako jednorazowe leczenie. W 
przypadku nicieni płucnych konieczne są dwa leczenia podawane w dwutygodniowym odstępie. 

Jak działa produkt Profender? 

Dwie substancje czynne leku Profender wchodzą w interakcję z różnymi częściami układów pasożytów. 
Emodepsyd oddziałuje na pewne specyficzne receptory w układzie nerwowym robaków obłych, co 
powoduje ich porażenie i śmierć. Prazikwantel uszkadza skóropodobną zewnętrzną powłokę robaków 
płaskich, co prowadzi do ich paraliżu i śmierci. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Profender zaobserwowano w 
badaniach? 

Skuteczność każdego z produktów przeciw określonym robakom obłym i robakom płaskim badano 
zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i terenowych (jedno dla leku do zakraplania miejscowego 
dla kotów i jedno dla tabletek dla psów) przeprowadzonych w kilku różnych miejscach w Europie. W 
każdym z badań terenowych zwierzęta różnych ras, grup wiekowych i o różnej masie ciała, w sposób 
naturalny zarażone robakami obłymi i robakami płaskimi bytującymi w przewodzie pokarmowym, 
leczono albo produktem Profender albo innym zatwierdzonym lekiem przeciwpasożytniczym 
(selamektyna u kotów oraz oksym milbemycyny i prazikwantel u psów). Skuteczność mierzono, 
oceniając liczbę jaj pasożytów lub części robaków wydalanych z organizmu zwierzęcia po leczeniu. 
Wyniki badań laboratoryjnych i terenowych, zarówno u kotów jak i psów, wykazały, że lek Profender 
był równie skuteczny, jak lek porównawczy. Po leczeniu produktem Profender u ponad 90% kotów i 
99% psów nie stwierdzono zakażenia robakami obłymi i płaskimi. 

W przypadku nicieni płucnych u kotów w badaniu laboratoryjnym oraz w badaniu terenowym 
wykazano, że Profender zmniejsza liczbę larw wydalanych z organizmu zwierzęcia o ponad 99%. W 
badaniu laboratoryjnym wykazano, że produkt Profender zmniejsza liczbę pasożytów w płucach o 
ponad 99%. 
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Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Profender? 

U kotów w bardzo rzadkich przypadkach po leczeniu może wystąpić ślinienie się i wymioty. W bardzo 
rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne i krótkotrwałe objawy dotyczące układu nerwowego, 
takie jak ataksia (zaburzenia koordynacji ruchów mięśni) lub drżenia. Uważa się, że objawy te mogą 
pojawić się jako skutek wylizania przez kota miejsca podania leku tuż po jego zastosowaniu. W bardzo 
rzadkich przypadkach może również wystąpić przejściowy świąd, stan zapalny lub łysienie w miejscu 
aplikacji leku na skórę kota. Objawy te ustępują bez dodatkowego leczenia. 

Nie zgłaszano żadnych objawów niepożądanych u psów. 

Leku Profender nie należy stosować u młodych zwierząt (koty poniżej 8. tygodnia życia lub o masie 
ciała poniżej 0,5 kg lub szczeniaki poniżej 12. tygodnia życia lub o masie ciała poniżej 1 kg). 

Podobnie jak w przypadku innych produktów tego rodzaju lek Profender należy stosować u chorych 
kotów i psów jedynie po ocenie stosunku korzyści do ryzyka dokonanej przez weterynarza. Leku 
Profender nie należy stosować u żadnego innego gatunku zwierzęcia. 

Nie należy dopuszczać do kontaktu leku Profender z wodami powierzchniowymi, gdyż może on wpływać 
negatywnie na organizmy wodne. 

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

W przypadku podawania roztworu Profender do zakraplania miejscowego należy unikać kontaktu skóry 
z zawartością pipety, a zwierząt nie należy głaskać, pielęgnować ani pozwalać im na wzajemne 
czyszczenie do czasu, aż miejsce zastosowania leku będzie suche. Podczas stosowania produktu 
Profender użytkownik nie powinien palić tytoniu, jeść ani pić; po zastosowaniu produktu należy 
dokładnie umyć ręce. W razie przypadkowego kontaktu należy przemyć oczy wodą lub umyć skórę 
wodą z mydłem. 

Rozpuszczalnik zastosowany w roztworze leku Profender zakraplania miejscowego może powodować 
przebarwienia niektórych materiałów, w tym skóry, tkanin, tworzyw sztucznych i powierzchni 
wykończonych, w związku z czym należy unikać kontaktu pomiędzy lekiem i takimi powierzchniami. 

Po podaniu psu leku Profender w postaci tabletek osoby stosujące lek powinny umyć ręce. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Profender? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania 
produktu Profender przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE 

Inne informacje dotyczące produktu Profender: 

W dniu 27 lipca 2005 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Profender 
do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. 

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

Data ostatniej aktualizacji: 03.2016.  

 
 
Profender   
EMA/93770/2007  Page 3/3 
 


	Co to jest Profender?
	Co to jest produkt Profender i w jakim celu się go stosuje?
	Jak stosować produkt Profender?
	Jak działa produkt Profender?
	Jakie korzyści ze stosowania produktu Profender zaobserwowano w badaniach?
	Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Profender?
	Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
	Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Profender?
	Inne informacje dotyczące produktu Profender:

