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Solensia (frunevetmaab) 
Solensia ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Solensia ja milleks seda kasutatakse? 

Solensia on veterinaarravim, mis sisaldab toimeainena frunevetmaabi. Seda kasutatakse kassidel 
osteoartriidiga seotud valu leevendamiseks. 

Lisateave on pakendi infolehel. 

Kuidas Solensiat kasutatakse? 

Solensia on retseptiravim. 

See on kassidel kasutatav süstelahus. Ravimit tuleb manustada subkutaanselt (naha alla); soovitatav 
annus on 1–2,8 mg kehamassi kg kohta üks kord kuus. 

Kui vajate Solensiaga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Solensia toimib? 

Solensia toimeaine frunevetmaab on kassidele kohandatud monoklonaalne antikeha (kassi teatud 
valk), mis tunneb ära valu reguleerimises osaleva valgu, nn närvikasvufaktori, ja seondub sellega. 
Närvikasvufaktoriga seondudes takistab frunevetmaab närvikasvufaktoril seondumist närvirakkudel 
olevate retseptoritega, kus see reguleerib valusignaale. See aitab leevendada osteoartriidiga seotud 
valu. 

Milles seisneb uuringute põhjal Solensia kasulikkus? 

Solensiat uuriti kolmes väliuuringus, millest üks oli põhiuuring ja kaks katseuuringut. Kõik uuringud 
tehti Ameerika Ühendriikide loomakliinikutes. 

Keskses väliuuringus uuriti 275 muidu tervet kassi, kellel esinesid osteoartriidi kliinilised nähud, mis 
osutasid valule vähemalt kahes liigeses või selgroolülis. Kassid said Solensia või platseebo (näiva 
ravimi) soovitatavat annust 1–2,8 mg/kg üks kord kuus kolme kuu jooksul. 
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Ravi efektiivsuse põhinäitaja oli loomaomanike hinnatud valuskoor (skaala 3–15), kasutades 
standardset hindamisskaalat Client-Specific Outcome Measures (CSOM). Hindamisskaalal CSOM hinnati 
valuvaigistava ravi toimet kassidel, vaadeldes kasside füüsilist aktiivsust, sotsiaalsust ja elukvaliteeti. 

Ligikaudu 76%-l frunevetmaabi saanud kassidest oli ravi edukas (määratletud kui CSOM koguskoori 
vähemalt 2-punktine vähenemine tingimusel, et individuaalsed skoorid ei suurenenud). 
Platseeborühmas oli kasside sama näitaja 65%. 

Mis riskid Solensiaga kaasnevad? 

Solensia kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 loomal 10st) on nahareaktsioonid 
(sügelus, nahapõletik ja karvakadu). 

Solensiat ei tohi kasutada alla 1-aastastel ega alla 2,5 kg kaaluvatel kassidel. Ravimit ei tohi kasutada 
ka aretus-, tiinetel või imetavatel kassidel. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Solensia ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Juhusliku enesesüstimise korral võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas anafülaksia. 
Korduv juhuslik manustamine võib suurendada ülitundlikkusreaktsioonide riski. Rasedad, rasestuda 
soovivad naised ja imetavad naised peavad olema eriti ettevaatlikud, et vältida juhuslikku 
enesesüstimist. Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle 
pakendi infolehte või etiketti. 

Solensia Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Põhiuuring näitas, et Solensia on efektiivne osteoartriidiga kasside valu vähendamisel, ja ravimi 
kõrvalnähud on hallatavad. Euroopa Ravimiamet otsustas, et Solensia kasulikkus on suurem kui 
sellega kaasnevad riskid ja et ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Solensia kohta 

Solensia müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 17. veebruaril 2021. 

Lisateave Solensia kohta on ameti veebilehel: 
https://ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Solensia. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2021. 
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