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Sevohale1 (σεβοφλουράνιο)
Ανασκόπηση του Sevohale και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ

Τι είναι το Sevohale και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Το Sevohale είναι γενικό αναισθητικό για σκύλους και γάτες, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για την 
πρόκληση όσο και για τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας (απώλεια συνείδησης). Περιέχει τη δραστική 
ουσία σεβοφλουράνιο, ένα χημικό το οποίο σε θερμοκρασία δωματίου είναι υγρό, αλλά όταν θερμαίνεται 
μετατρέπεται σε αέριο (εξαερώνεται).

Το Sevohale είναι «γενόσημο φάρμακο». Αυτό σημαίνει ότι το Sevohale περιέχει την ίδια δραστική ουσία 
και δρα κατά τον ίδιο τρόπο με το «φάρμακο αναφοράς» που είναι ήδη εγκεκριμένο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και ονομάζεται SevoFlo.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης.

Πώς χρησιμοποιείται το Sevohale;

Το Sevohale χορηγείται με τη χρήση ειδικού αναισθητικού εξοπλισμού, συνήθως εντός ενός προσεκτικά 
ελεγχόμενου μείγματος που περιλαμβάνει και οξυγόνο. Ο σκύλος ή η γάτα εισπνέουν το μείγμα αερίων 
που προκαλεί αναισθησία. Το φάρμακο χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Sevohale, συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης ή 
επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας.

Πώς δρα το Sevohale;

Όταν το μείγμα οξυγόνου και σεβοφλουρανίου χορηγείται στον σκύλο ή τη γάτα για να το εισπνεύσουν, 
το σεβοφλουράνιο διέρχεται μέσα από τους πνεύμονες, μεταφέρεται στη ροή του αίματος και περνά στον 
εγκέφαλο. Το σεβοφλουράνιο μιμείται τη δράση του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA), μιας ουσίας που 
μειώνει με φυσικό τρόπο την εγκεφαλική δραστηριότητα και αναστέλλει τη δράση του γλουταμικού οξέος, 
το οποίο διεγείρει τη δράση του εγκεφάλου. Ο συνδυασμός των δύο αυτών δράσεων έχει ως αποτέλεσμα 
την απώλεια συνείδησης.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Sevohale;

Δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν πρόσθετες μελέτες διότι το Sevohale είναι γενόσημο φάρμακο που 
χορηγείται με εισπνοή και περιέχει την ίδια δραστική ουσία με το φάρμακο αναφοράς, το SevoFlo.

1 Παλαιότερα γνωστό ως Sevocalm
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Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι του Sevohale;

Δεδομένου ότι το Sevohale είναι γενόσημο φάρμακο, τα οφέλη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό 
ταυτίζονται με τα οφέλη και τους κινδύνους του φαρμάκου αναφοράς.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Sevohale 
συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να 
λαμβάνονται από τους επαγγελματίες υγείας και τους κατόχους ή εκτροφείς ζώων. Δεδομένου ότι το 
Sevohale είναι γενόσημο φάρμακο, οι προφυλάξεις είναι ίδιες με εκείνες του φαρμάκου αναφοράς.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Sevohale στην ΕΕ;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, έχει αποδειχθεί ότι 
το Sevohale είναι συγκρίσιμο με το SevoFlo. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός έκρινε ότι, όπως για το 
SevoFlo, τα οφέλη του Sevohale υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και μπορεί να 
χορηγηθεί άδεια για χρήση του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ.

Λοιπές πληροφορίες για το Sevohale

Στις 21/6/2016 χορηγήθηκε στο Sevohale άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ. Το 
φάρμακο μετονομάστηκε σε Sevohale στις 29 Ιουλίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για το Sevohale διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Πληροφορίες για το φάρμακο αναφοράς διατίθενται επίσης στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Μάρτιος 2018.
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