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Sevohale1 (sevofluran)
Ħarsa ġenerali lejn Sevohale u r-raġuni għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X’inhu Sevohale u għal xiex jintuża?

Sevohale huwa anestetiku ġenerali għall-klieb u l-qtates. Sevohale jintuża biex jibda u jżomm l-
anesteżija ġenerali (telf mis-sensi). Dan fih is-sustanza attiva sevofluran, sustanza kimika li hija likwida 
f’temperatura ambjentali, iżda li meta tissaħħan issir gass (tivvaporizza).

Sevohale huwa ‘mediċina ġenerika’. Dan ifisser li Sevohale fih l-istess sustanza attiva u jaħdem bl-istess 
mod ta’ ‘mediċina ta’ referenza’ li diġà hija awtorizzata fl-Unjoni Europea (UE) li jisimha SevoFlo.

Għal aktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Kif jintuża Sevohale?’

Sevohale jingħata permezz ta’ tagħmir anestetiku speċjalizzat, ġeneralment f’taħlita kkontrollata 
b’attenzjoni ta’ gassijiet li tinkludi l-ossiġenu. Il-kelb jew il-qattus jieħu man-nifs din it-taħlita tal-gass, li 
twassal biex jintilef minn sensih. Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Għal aktar 
informazzjoni dwar l-użu ta’ Sevohale, aqra l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-veterinarju jew lill-
ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Sevohale?

Meta kelb jew qattus jingħata t-taħlita tal-ossiġenu u sevofluran biex joħodha man-nifs, sevofluran tiġi 
inalata fil-pulmun u tinġarr mid-demm għall-moħħ. Sevofluran timita l-azzjoni ta’ GABA, sustanza li 
b’mod naturali tnaqqas l-attività tal-moħħ, u timblokka l-azzjoni ta’ glutamate, li jistimula l-azzjoni tal-
moħħ. Flimkien, dawn l-azzjonijiet kombinati jirriżultaw f’telf mis-sensi.

Kif ġie studjat Sevohale?

Ma kien meħtieġ l-ebda studju addizzjonali billi Sevohale huwa mediċina ġenerika mogħtija permezz ta’ 
inalazzjoni u fih l-istess sustanza attiva bħal dik tal-mediċina ta’ referenza, SevoFlo.

X’inhuma l-benefiċċji u r-riskji ta’ Sevohale?

Peress li Sevohale huwa mediċina ġenerika, il-benefiċċji u r-riskji tiegħu jitqiesu l-istess bħal dawk tal-
mediċina ta’ referenza.

1 Preċedentement magħruf bħala Sevocalm
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X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-
sigurtà għal Sevohale, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-
qasam tal-kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. Il-prekawzjonijiet 
huma bħal dawk tal-mediċina ta’ referenza minħabba li Sevohale huwa mediċina ġenerika.

Għalfejn Sevohale huwa awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini kkonkludiet li, f’konformità mar-rekwiżiti tal-UE, Sevohale ntwera li 
huwa komparabbli ma’ SevoFlo. Għalhekk, l-opinjoni tal-Aġenzija kienet li, bħal fil-każ ta’ SevoFlo, il-
benefiċċji huma akbar mir-riskji identifikati u li jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

Informazzjoni oħra dwar Sevohale

Sevocalm ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fil-21/06/2016. L-isem tal-
mediċina nbidel għal Sevohale fid-29 ta’ Lulju 2016.

Aktar informazzjoni dwar Sevohale tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Informazzjoni dwar il-mediċina ta’ referenza tinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi 03-2018.
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