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Sevohale1 (sevofluranas)
Sevohale ir jo registracijos ES motyvų apžvalga

Kas yra Sevohale ir kam jis naudojamas?

Sevohale yra bendrasis anestetikas šunims ir katėms. Sevohale naudojamas siekiant sukelti ir palaikyti 
bendrąją anesteziją (nesąmoningą būklę). Šio vaisto sudėtyje yra veikliosios medžiagos sevoflurano – 
cheminės medžiagos, kuri esant kambario temperatūrai yra skysta, o pašildyta virsta dujomis (garuoja).

Sevohale yra generinis vaistas. Tai reiškia, kad Sevohale sudėtyje yra tos pačios veikliosios medžiagos ir 
jis veikia taip pat, kaip referencinis vaistas SevoFlo, kuris jau registruotas Europos Sąjungoje (ES).

Daugiau informacijos rasite informaciniame lapelyje.

Kaip naudoti Sevohale?

Sevohale tiekiamas naudojant specializuotą anestezijos įrangą, paprastai įmaišytas į atidžiai 
kontroliuojamą mišinį su deguonimi. Įkvėpę šio dujų mišinio, šunys ar katės praranda sąmonę. Vaisto 
galima įsigyti tik pateikus receptą. Daugiau informacijos apie Sevohale naudojimą rasite informaciniame 
lapelyje arba kreipkitės į veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Kaip veikia Sevohale?

Kai šunims ar katėms duodama įkvėpti deguonies ir sevoflurano mišinio, sevofluranas įkvepiamas į 
plaučius, iš kur kraujas jį perneša į galvos smegenis. Sevofluranas pamėgdžioja gama aminosviesto 
rūgšties (GABA) – medžiagos, kuri natūraliai mažina galvos smegenų aktyvumą ir slopina glutamato, 
kuris stimuliuoja galvos smegenų veikimą, – poveikį. Dėl tokio dvigubo poveikio gyvūnas praranda 
sąmonę.

Kaip buvo tiriamas Sevohale?

Kadangi Sevohale yra generinis vaistas, naudojamas inhaliacijos būdu, ir jo sudėtyje yra tos pačios 
veikliosios medžiagos kaip ir referenciniame vaiste SevoFlo, papildomų jo tyrimų atlikti nereikėjo.

Kokia yra Sevocalm nauda ir rizika?

Kadangi Sevohale yra generinis vaistas, manoma, kad jo nauda ir rizika yra tokia pati kaip ir 
referencinio vaisto.

1 Ankstesnis pavadinimas – Sevocalm
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Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo?

Į Sevohale veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, taip 
pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų savininkai 
arba laikytojai. Atsargumo priemonės yra tokios pačios, kaip ir taikomos referencinio vaisto atveju, nes 
Sevohale yra generinis vaistas.

Kodėl Sevohale buvo patvirtintas ES?

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad pagal ES reikalavimus įrodyta, jog Sevohale yra panašus į 
SevoFlo. Todėl agentūra laikėsi nuomonės, kad, kaip ir SevoFlo, Sevohale nauda yra didesnė už 
nustatytą riziką ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie Sevohale

Visoje ES galiojantis Sevohale registracijos pažymėjimas suteiktas 2016 m. birželio 21 d. 2016 m. liepos 
29 d. vaisto pavadinimas pakeistas į Sevohale.

Išsamią informaciją apie Sevohale rasite Agentūros interneto svetainėje: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Informacijos apie referencinį vaistą taip pat galima rasti Agentūros tinklalapyje.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. kovo mėn.
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