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Sevohale1 (sevoflurāns)
Sevohale pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Sevohale un kāpēc tās lieto?

Sevohale ir vispārējās anestēzijas līdzeklis suņiem un kaķiem. Sevohale tiek lietotas gan vispārējās 
anestēzijas (bezsamaņas) ierosināšanai, gan uzturēšanai. Tās satur aktīvo vielu sevoflurānu, kas istabas 
temperatūrā ir šķidrums, bet karsējot kļūst par gāzi (iztvaiko).

Sevohale ir “ģenēriskās zāles”. Tas nozīmē, ka Sevohale sastāvā ir tā pati aktīvā viela un tās darbojas 
tāpat kā “atsauces zāles”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu SevoFlo.

Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kā lieto Sevohale?

Sevohale tiek ievadītas ar speciālu anestēzijas aprīkojumu, parasti rūpīgi kontrolētā gāzu maisījumā, kas 
satur arī skābekli. Suns vai kaķis ieelpo gāzu maisījumu, kas izraisa samaņas zudumu. Šīs zāles var 
iegādāties tikai pret recepti. Papildu informāciju par Sevohale lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā 
vai sazināties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kā Sevohale darbojas?

Dodot sunim vai kaķim ieelpot skābekļa un sevoflurāna maisījumu, sevoflurāns tiek ieelpots plaušās un 
pa asinīm nonāk smadzenēs. Sevoflurāns imitē GABA darbību — tā ir viela, kas dabiski samazina 
smadzeņu aktivitāti un bloķē smadzeņu darbību stimulējošo vielu glutamātu. Šī kombinētā iedarbība 
kopā izraisa samaņas zudumu.

Kā noritēja Sevohale izpēte?

Tā kā Sevohale ir ģenēriskas zāles, ko ievada inhalācijas veidā un kas satur tādu pašu aktīvo vielu kā 
atsauces zāles SevoFlo, papildpētījumi nebija nepieciešami.

Kāda ir Sevohale ieguvumu un riska attiecība?

Tā kā Sevohale ir ģenēriskas zāles, to ieguvumu un riska attiecību uzskata par līdzvērtīgu atsauces zāļu 
ieguvumu un riska attiecībai.

1 Iepriekšējais nosaukums Sevocalm
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Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku?

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Sevohale lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem. Piesardzības pasākumi ir tādi paši kā atsauces zālēm, jo Sevohale ir ģenēriskas zāles.

Kāpēc Sevohale tika reģistrētas ES?

Eiropas Zāļu aģentūra secināja, ka saskaņā ar ES prasībām ir pierādīts, ka Sevohale ir salīdzināmas ar 
SevoFlo. Tāpēc aģentūra uzskatīja, ka, tāpat kā SevoFlo gadījumā, Sevohale ieguvums pārsniedz 
identificēto risku, un tās var reģistrēt lietošanai ES.

Cita informācija par Sevohale

Sevocalm 2016. gada 21. jūnijā tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 2016. gada 
29. jūlijā zāļu nosaukums tika mainīts uz Sevohale.

Sīkāka informācija par Sevohale ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Aģentūras tīmekļa vietnē ir atrodama arī informācija par atsauces zālēm.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada martā.
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