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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Reconcile 
fluoksetinas 

Šis dokumentas yra Reconcile Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip 
Agentūra vertino veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo vaistu Europos 
Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie 
tai, kaip naudoti Reconcile. 

Praktinės informacijos apie Reconcile naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti 
informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kas yra Reconcile ir kam jis naudojamas? 

Reconcile yra veterinarinis vaistas, naudojamas kaip pagalbinė priemonė gydant šunis, turinčius elgesio 
sutrikimų, kuriuos sukėlė jų atskyrimas nuo šeimininkų ar įprastų namų, ar kitų šunų (atskyrimo nerimas). 
Šios elgesio problemos gali pasireikšti turto gadinimu, smarkiu lojimu ar staugimu ir tuštinimusi ar 
šlapinimusi namuose. 

Reconcile galima skirti tik kartu su elgesio keitimo metodais. Jo sudėtyje yra veikliosios medžiagos 
fluoksetino. 

Kaip naudoti Reconcile? 

Gaminamos Reconcile tabletės (po 8, 16, 32 ir 64 mg) ir jų galima įsigyti tik pateikus receptą. Skiriamos 
tabletės stiprumas priklauso nuo šuns svorio. Tabletės skiriamos kartą per parą. Simptomai turėtų susilpnėti 
po 1–2 savaičių. Jei šuns elgesys nepagerėja per 4 savaites, veterinaras turėti iš naujo įvertinti gydymo 
tinkamumą. 

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje. 

Kaip veikia Reconcile? 

Fluoksetinas yra vaistas nuo depresijos. Jis padidina neurotransmiterio serotonino lygį centrinėje nervų 
sistemoje. Neurotransmiteris – tai medžiaga, kurią naudodamos ląstelės perduoda signalus greta esančioms 
ląstelėms. Kadangi dėl žemo serotonino lygio gali pasireikšti depresija ir nerimas, padidinus jų lygį, šunys 
pasijunta ramesni, ir sumažėja atskyrimo sukeltų elgesio sutrikimų. 



    
Reconcile 
EMA/CVMP/214641/2008 2/2 

Kokia Reconcile nauda nustatyta tyrimuose? 

Dviejose Europos šalyse atliktas lauko tyrimas, per kurį stebėtas didelis skaičius nuo atskyrimo nerimo 
gydytų šunų. Visiems šunims buvo taikyta elgesio modifikavimo terapija, ir jie gydyti Reconcile ar 
klomipraminu (kitu vaistu šunims, kuris naudojamas atskyrimo sukelto elgesio sutrikimams gydyti). 
Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo kiekvienos iš 9 skirtingų elgesio charakteristikų, būdingų atskyrimo 
nerimą patiriantiems šunims, pokytis. Tyrimas parodė, kad Reconcile buvo toks pat veiksmingas kaip 
klomipraminas. Po 8 gydymo savaičių dvi atskyrimo sukelto elgesio charakteristikos (netinkamas 
tuštinimasis ir destruktyvus elgesys) žymiai susilpnėjo Reconcile gydytiems šunims. 

Kokia rizika siejama su Reconcile naudojimu? 

Dažniausi Reconcile sukeliami šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 šuniui iš 10) yra apetito 
stoka ir letargija (energijos trūkumas). Kiti dažnai pasireiškiantys Reconcile šalutiniai reiškiniai (ne daugiau 
kaip 1 šuniui iš 10) yra šlapinimosi sutrikimai (pūslės uždegimas, šlapinimosi kontrolės stoka, 
nesugebėjimas visiškai ištuštinti pūslės, skausmas šlapinantis ir šlapinimosi sutrikimai) ir pablogėjusi 
koordinacija bei orientacija. 

Reconcile negalima naudoti šunims, sveriantiems mažiau nei 4 kg ar šunims, sergantiems epilepsija ar 
kuriems buvo nustatyti traukuliai. Jį taip pat draudžiama naudoti šunims, kurie yra itin jautrūs (alergiški) 
veikliajai medžiagai, kitoms pagalbinėms vaisto medžiagoms ar fluoksetinų klasės vaistams (serotonino 
reabsorbcijos inhibitoriams). 

Išsamų visų šalutinių reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Asmuo, atsitiktinai nurijęs šio vaisto, turi nedelsdamas kreiptis į gydytoją. 

Kodėl Reconcile buvo patvirtintas? 

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Reconcile nauda yra didesnė už jo 
keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Reconcile 

Europos Komisija 2008 m. liepos 8 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Reconcile registracijos 
pažymėjimą. 

Išsamų Reconcile EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą 
Reconcile gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2016 m. rugpjūčio mėn. 
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