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Sevohale1 (sevofluraan)
Sevohale ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Mis on Sevohale ja milleks seda kasutatakse?

Sevohale on koertel ja kassidel kasutatav üldanesteetikum. Seda kasutatakse üldanesteesia 
(teadvusekaotuse) esilekutsumiseks ja alalhoidmiseks. Sevohale sisaldab toimeainena sevofluraani, mis 
on toatemperatuuril vedel, kuid kuumutades gaasiliseks muutuv (aurustuv) keemiline aine.

Sevohale on geneeriline ravim. See tähendab, et Sevohale sisaldab sama toimeainet ja toimib samal 
viisil kui võrdlusravim SevoFlo, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba.

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Sevohalet kasutatakse?

Sevohalet manustatakse spetsiaalse anesteesiaaparatuuriga, tavaliselt koos hoolikalt kontrollitud segus 
hapnikuga. Koer või kass hingab gaasisegu sisse ja kaotab selle mõjul teadvuse. Sevohale on 
retseptiravim. Kui vajate Sevohalega toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või 
pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kuidas Sevohale toimib?

Kui koer või kass hingab sisse hapniku ja sevofluraani segu, liigub sevofluraan kopsudesse ning 
vereringes edasi peaajju. Sevofluraan jäljendab GABA (aju talitlust vähendav kehaomane aine) toimet ja 
blokeerib aju talitlust stimuleeriva aine glutamaadi toime. Nende toimete kombinatsioon kutsub esile 
teadvusekaotuse.

Kuidas Sevohalet uuriti?

Lisauuringuid ei olnud vaja, sest Sevohale on inhalatsiooniga manustatav geneeriline ravim, mis sisaldab 
sama toimeainet kui võrdlusravim SevoFlo.

Milles seisneb Sevohale kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Sevohale on geneeriline ravim, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

1 Varasem nimetus Sevocalm
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Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene?

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Sevohale ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. Kuna Sevohale on geneeriline 
ravim, siis on meetmed samad, mis võrdlusravimi korral.

Sevohale Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Euroopa Ravimiamet järeldas, et vastavalt ELi nõuetele on tõendatud ravimi Sevohale võrreldavus 
ravimiga SevoFlo. Seetõttu on amet arvamusel, et nagu ka SevoFlo korral, ületab Sevohale kasulikkus 
sellega kaasnevad riskid ja et ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Sevohale kohta

Sevocalmi müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 21. juunil 2016. Ravimi nimetus muudeti 
29. juulil 2016 Sevohaleks.

Lisateave Sevohale kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports.

Teave võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2018.
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