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Rezumat EPAR destinat publicului  

ProMeris 
metaflumizona 

Prezentul document este un rezumat al Raportului de Evaluare Publică Europeană. Scopul său este 
acela de a explica cum a condus evaluarea efectuată de către Comitetul pentru Produse Medicale 
de Uz Veterinar (CVMP), pe baza documentaţiei furnizate, la recomandările privind condiţiile de 
utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuţie faţă în faţă cu veterinarul dumneavoastră. Dacă 
aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la starea de sănătate sau tratamentul animalului 
dumneavoastră, contactaţi-l pe veterinarul dumneavoastră. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe 
baza recomandărilor CVMP, citiţi Discuţia Ştiinţifică (care face, de asemenea, parte din EPAR). 

Ce este ProMeris? 

ProMeris este o soluţie transparentă, de culoare galben-ambră, ce conţine metaflumizone ca 
substanţă activă. 

Aceasta este administrată pisicilor într-o pipetă preumplută spot-on, un mic recipient de plastic 
care este deja umplut cu cantitatea corectă de ProMeris necesară pentru a trata o pisică (ProMeris 
este disponibil în 2 doze diferite, pentru pisici cu diverse greutăţi). Conţinutul pipetei este aplicat 
pe piele, după îndepărtarea cu mâna a blănii dintre omoplaţii pisicii. 

Pentru ce este utilizat ProMeris? 

ProMeris este un “ectoparaziticid”, ceea ce înseamnă că va ucide paraziţii care trăiesc pe pielea sau 
în blana animalelor, cum ar fi puricii şi căpuşele.  

ProMeris este utilizat pentru a trata şi preveni infestările cu purici la pisici. Acesta poate fi, de 
asemenea, utilizat ca parte a strategiei de tratament ce vizează controlul Dermatitei Alergice 
cauzate de Purici, o reacţie alergică a pisicilor la ciupiturile de purici. Odată aplicat, acesta rămâne 
activ pe o perioadă de până la 6 săptămâni. 
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Cum funcţionează ProMeris? 

Substanţa activă din ProMeris, metaflumizone, intervine în activitatea neurală a puricilor şi, în 
consecinţă, determină moartea acestor paraziţi. 

Cum a fost studiat ProMeris? 

Au fost furnizate date privind calitatea farmaceutică, siguranţa produsului pentru pisici şi siguranţa 
sa pentru oameni (persoanele care intră în contact cu produsul) şi mediu.  

Eficienţa metaflumizone împotriva infestărilor cu purici la pisici a fost investigată în cadrul unor 
studii de laborator şi a unei testării în condiţii de activitate practică.  

Testarea în condiţii de activitate practică a fost desfăşurată la pisici din 24 de cabinete veterinare 
din diferite regiuni geografice din Germania şi Franţa. Pisici de rase diferite (în special Europeană 
cu păr scurt), diverse grupuri de vârstă şi greutate variabilă, care au fost infestate cu purici, au 
fost tratate fie cu ProMeris, fie cu alte produse autorizate în UE pentru această indicaţie. Eficienţa a 
fost măsurată prin observarea numărului de purici de pe pisică la diverse intervale de timp, pe o 
perioadă de 2 luni de la aplicare.  

Ce beneficii a prezentat ProMeris în timpul studiilor? 

Rezultatele testării în condiţii de activitate practică au indicat faptul că ProMeris este eficient în 
tratarea şi prevenirea infestărilor cu purici la pisici. Medicamentul a ucis puricii în interval de 24 ore 
de la aplicarea tratamentului, iar eficienţa sa a durat 6 săptămâni.  

Care este riscul asociat ProMeris?  

Este posibilă o modificare a aspectului blănii (aspect uleios şi părul se alege în smocuri sau are 
aspect ţepos) la locul aplicării.  

Dacă o pisică linge zona de aplicare, este posibil ca aceasta să saliveze abundent pentru o perioadă 
scurtă de timp. 

ProMeris nu trebuie utilizat la pisici cu vârste mai mici de 8 săptămâni, deoarece produsul nu a fost 
studiat suficient la aceste animale. Asemenea altor produse din acest grup, ProMeris nu trebuie să 
fie utilizat la animale sau pisici bolnave sau care tocmai şi-au revenit după boală. Acest produs este 
creat special pentru pisici şi nu trebuie să fie utilizat la nicio altă specie de animale. 

Care sunt precauţiile pentru persoana care administrează medicamentul 
sau vine în contact cu animalul? 

Ca măsură preventivă, trebuie evitat contactul direct cu pisica tratată, iar copiilor nu trebuie să le 
fie permis să se joace cu un animal tratat până la uscarea locului de aplicare. Animalelor tratate 
recent nu trebuie să le fie permis să doarmă în acelaşi pat cu stăpânii lor, în special cu copiii. 

Trebuie evitat contactul cutanat cu conţinutul pipetei. În cazul unei expuneri accidentale, pielea 
trebuie să fie spălată, iar ochii trebuie să fie clătiţi cu apă. În timpul administrării ProMeris, 
utilizatorul nu trebuie să fumeze, să consume alimente sau să bea. 
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De ce a fost aprobat ProMeris?  

Comitetul pentru Produse Medicale de Uz Veterinar (CVMP) a concluzionat că beneficiile ProMeris 
depăşesc riscurile în tratamentul şi prevenirea infestărilor cu purici la pisici. Comitetul a 
recomandat acordarea unei autorizaţii de punere pe piaţă pentru ProMeris. Raportul beneficiu-risc 
poate fi găsit în modulul Dezbaterea ştiinţifică al prezentului EPAR. 

Alte informaţii despre ProMeris: 

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de punere pe piaţă, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene, pentru ProMeris la data de 19 Decembrie 2006. Informaţii privind stadiul prescrierii 
acestui produs pot fi găsite pe etichetă/ambalajul extern. 

Prezentul rezumat a fost ultima oară actualizat în data de 6 Ianuarie 2012. 
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