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Sevohale1 (sewofluran)
Przegląd wiedzy na temat leku Sevohale i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE

Co to jest lek Sevohale i w jakim celu się go stosuje?

Sevohale stosuje się jako środek do znieczulenia ogólnego u psów i kotów. Sevohale stosuje się zarówno 
do indukowania, jak i do podtrzymania znieczulenia ogólnego (utrata przytomności). Produkt zawiera 
substancję czynną sewofluran – substancję chemiczną, która jest płynna w temperaturze pokojowej, 
lecz po podgrzaniu staje się gazem (wyparowuje).

Sevohale jest lekiem generycznym. Oznacza to, że Sevohale zawiera tę samą substancję czynną i działa 
w taki sam sposób jak lek referencyjny o nazwie SevoFlo, który jest już dopuszczony do obrotu w Unii 
Europejskiej (UE).

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej.

Jak stosować lek Sevohale?

Sevohale podaje się za pomocą specjalistycznego sprzętu do znieczulania, zazwyczaj w postaci uważnie 
kontrolowanej mieszaniny gazów zawierającej tlen. Pies lub kot oddycha mieszaniną gazów, która 
powoduje, że traci przytomność. Lek jest wydawany wyłącznie z przepisu lekarza. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat stosowania leku Sevohale, należy zapoznać się z ulotką informacyjną lub 
skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą.

Jak działa lek Sevohale?

Podczas podawania psu lub kotu mieszaniny tlenu i sewofluranu do oddychania sewofluran wdychany 
jest do płuc, skąd jest przenoszony przez krew do mózgu. Sewofluran naśladuje działanie GABA – 
substancji naturalnie zmniejszającej aktywność mózgu. Ponadto blokuje działanie glutaminianu, który 
stymuluje aktywność mózgu. Połączenie tych działań skutkuje utratą przytomności.

Jak badano lek Sevohale?

Ponieważ lek Sevohale jest lekiem generycznym podawanym w postaci wziewnej i zawiera tę samą 
substancję czynną co lek referencyjny SevoFlo, żadne dodatkowe badania nie były wymagane.

1 Lek wcześniej znany pod nazwą Sevocalm
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Jakie korzyści i ryzyko wiążą się ze stosowaniem leku Sevohale?

Ponieważ lek Sevohale jest lekiem generycznym, uznaje się, że z jego stosowaniem wiążą się takie 
same korzyści i ryzyko, jak w przypadku leku referencyjnego.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem?

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących produktu Sevohale zawarto 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności obowiązujące personel medyczny oraz 
właścicieli lub hodowców zwierząt. Środki ostrożności są takie same, jak dla leku referencyjnego, 
ponieważ Sevohale jest lekiem generycznym.

Na jakiej podstawie lek Sevohale jest dopuszczony do obrotu w UE?

Europejska Agencja Leków uznała, że – zgodnie z wymogami UE – wykazano, że lek Sevohale jest 
porównywalny do produktu SevoFlo. Dlatego też Agencja wyraziła opinię, że – podobnie jak w 
przypadku leku SevoFlo – korzyści ze stosowania leku Sevohale przewyższają rozpoznane ryzyko i może 
on być dopuszczony do obrotu w UE.

Inne informacje dotyczące leku Sevohale

W dniu 21 czerwca 2016 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Sevocalm, ważne w 
całej Unii Europejskiej. W dniu 29 lipca 2016 r. nazwę leku zmieniono na Sevohale.

Dalsze informacje dotyczące leku Sevohale znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Informacje dotyczące leku referencyjnego również znajdują się na stronie internetowej Agencji.

Data ostatniej aktualizacji: 03.2018.
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