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Sevohale1 (szevoflurán)
A Sevohale-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása

Milyen típusú készítmény a Sevohale és milyen betegségek esetén 
alkalmazható?

A Sevohale kutyáknál és macskáknál alkalmazott általános anesztetikum. A Sevohale-t az általános 
anesztézia (eszméletvesztés) előidézésére és fenntartására alkalmazzák. A gyógyszer hatóanyaga a 
szevoflurán, egy vegyi anyag, amely szobahőmérsékleten folyékony, de melegítés hatására gázzá alakul 
(elpárolog).

A Sevohale „generikus gyógyszer”. Ez azt jelenti, hogy a Sevohale ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza 
és ugyanolyan módon hat, mint az Európai Unióban (EU) már engedélyezett, SevoFlo nevű „referencia-
gyógyszer”.

További információ a használati utasításban található.

Hogyan kell alkalmazni a Sevohale-t?

A Sevohale-t speciális aneszteziológiai berendezéssel adják be, általában egy gondosan ellenőrzött, 
oxigént is tartalmazó gázkeverékben. A kutya vagy a macska belélegzi a gázkeveréket, amelytől 
elveszíti az eszméletét. A gyógyszer csak receptre kapható. Amennyiben a Sevohale alkalmazásával 
kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon 
állatorvosához vagy gyógyszerészéhez.

Hogyan fejti ki hatását a Sevohale?

Amikor a kutyával vagy a macskával az oxigén és a szevoflurán keverékét belélegeztetik, a szevoflurán 
a tüdejébe jut, onnan pedig a véráramon keresztül az agyba. A szevoflurán a GABA hatását utánozza, 
egy olyan anyagét, amely természetes úton csökkenti az agyi aktivitást és gátolja a glutamát hatását, 
amely az agyműködést serkentő anyag. Ezek a kombinált hatások együttesen eszméletvesztést 
eredményeznek.

Milyen módszerekkel vizsgálták a Sevohale-t?

További vizsgálatokra nem volt szükség, mivel a Sevohale inhalálva alkalmazott generikus gyógyszer, 

1 Korábbi nevén Sevocalm.



  
Sevohale
EMA/284074/2016 2/2

amely ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, mint a SevoFlo nevű referencia-gyógyszer.

Milyen előnyökkel és kockázatokkal jár a Sevohale alkalmazása?

Mivel a Sevohale generikus gyógyszer, előnyei és kockázatai azonosnak tekinthetők a referencia-
gyógyszer előnyeivel és kockázataival.

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre?

A Sevohale-re vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. Mivel az Sevohale generikus 
gyógyszer, az óvintézkedések megegyeznek a referencia-gyógyszerre vonatkozó óvintézkedésekkel.

Miért engedélyezték a Sevohale forgalomba hozatalát az EU-ban?

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az EU követelményeinek megfelelően a Sevohale 
összehasonlíthatónak bizonyult a SevoFlo-val. Ezért az Európai Gyógyszerügynökségnek az volt a 
véleménye, hogy a SevoFlo-hoz hasonlóan az előnyök meghaladják annak azonosított kockázatokat, 
ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető.

A Sevohale-lel kapcsolatos egyéb információ

2016. június 21-én a Sevocalm az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt 
kapott. A gyógyszer neve 2016. július 29-én Sevohale-re módosult.

A Sevohale-re vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

A referencia-gyógyszerre vonatkozó információ szintén az Ügynökség weboldalán található.

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 03-2018.
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