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EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)  

YARVITAN 

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

 
 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky 
předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 
Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s Vaším veterinárním lékařem. Chcete-li získat 
další informace o onemocnění Vašeho zvířete nebo jeho léčbě, obraťte na svého veterinárního 
lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá 
doporučení vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 
 
 
Co je Yarvitan? 

Yarvitan obsahuje účinnou látku mitratapid, která pomáhá snížit hmotnost psů. Yarvitan je 
bezbarvý až nažloutlý roztok určený k perorálnímu použití. Je dostupný ve třech baleních – 
v lahvičkách o 55 ml nebo 120 ml pro psy vážící do 36 kg a v lahvičkách o 210 ml pro psy 
vážící do 48 kg. 

  
 
Na co se přípravek Yarvitan používá? 

Yarvitan se používá u dospělých psů, kteří mají nadváhu nebo jsou obézní, za účelem 
podpoření dosažení úbytku na váze. Používá se jako součást programu, který zahrnuje též 
kontrolu příjmu potravy psa. Léčivý přípravek se psovi podává po dobu 3 týdnů, po nichž 
následuje dvoutýdenní pauza, během níž veterinář upraví krmení psa dle jeho energetické 
potřeby. Poté pes dostává lék opět po dobu tří týdnů a zároveň dodržuje upravenou dietu. 
Potřebná dávka se vypočítává na základě hmotnosti psa. Přípravek Yarvitan ve formě 
roztoku se zvířeti přidává do jídla. 

 
 
Jak přípravek Yarvitan působí? 

Účinná látka přípravku Yarvitan, mitratapid, působí ve střevech, a to cestou blokování 
konkrétního proteinu (proteinu, který zajišťuje přenos triglyceridů na mikrozomální úrovni), 
který se za normálních okolností účastní absorpce tuků z potravy. Blokováním tohoto 
proteinu tedy Yarvitan snižuje absorpci tuků ze střev. Yarvitan díky způsobu svého působení 
též mírně snižuje chuť k jídlu. 

 
 

Jak byl přípravek Yarvitan zkoumán? 
Yarvitan byl zkoumán na psech, a to jak v rámci laboratorních, tak terénních studií. Byly 
provedeny dvě rozsáhlé terénní studie (jedna v Evropě a jedna v USA) na zdravých psech, 
jejichž tělesná váha převyšovala doporučenou hmotnost o 20 %. Asi tři čtvrtiny psů užívaly 
Yarvitan a zbytek psů dostával léčivo bez účinné látky (tvořili kontrolní skupinu). Psi v 
průběhu studie dostávali dle potřeby i další léčivé přípravky – např. vakcíny, tablety na 
odčervení, přípravky proti blechám a klíšťatům, antibiotika a protizánětlivé léky. 
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Jaký přínos přípravku Yarvitan byl prokázán v průběhu studií? 

Při podávání v doporučených dávkách a dle popsaného schématu léčby (vyjádřeno v týdnech: 
3-2-3) porovnání výsledků dosažených ve skupině léčené Yarvitanem a v kontrolní skupině 
prokázalo, že Yarvitan skutečně snižuje tělesnou hmotnost u obézních psů. Účinek na snížení 
hmotnosti byl relativně mírný (v rozsahu 6-7 % hmotnosti před zahájením léčby), nicméně 
léčba představuje úvodní opatření programu řešení obezity. Léčbu je nutno kombinovat s 
úpravou stravovacího režimu, který je potřeba dodržovat i po skončení léčby. 

 
 
Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Yarvitan? 

Během léčby se může objevit zvracení, průjem či měkká stolice. Ve většině případů jsou tyto 
účinky mírné a ustanou bez jakékoli léčby. V průběhu podávání přípravku se rovněž může 
vyskytnout snížená chuť k jídlu, což souvisí se způsobem působení přípravku. 
 
Úplný seznam všech vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Yarvitan je 
uveden v příbalových informacích. 
 
 

Jaká opatření platí pro osoby, které podávají léčivý přípravek nebo přicházejí do kontaktu s 
léčeným zvířetem? 

Tento veterinární léčivý přípravek byl vyvinut speciálně pro psy a není určen k používání u 
lidí. Pokud dojde k jeho náhodnému požití osobou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte lékaři příbalové informace nebo označení na obalu. Pokud dojde k náhodnému vniknutí 
přípravku do očí, okamžitě je propláchněte velkým množstvím vody. 

 
 

Na základě čeho byl přípravek Yarvitan schválen?  
Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) došel k závěru, že přínosy přípravku Yarvitan 
při řešení nadváhy a obezity psů převyšují jeho rizika, a doporučil, aby přípravku Yarvitan 
bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Poměr přínosů a rizik přípravku je uveden v modulu 6 
této zprávy EPAR. 

 
 
Další informace o přípravku Yarvitan: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Yarvitan platné v celé Evropské 
unii společnosti Janssen Animal Health B.V.B.A. Belgie 14/11/2006. Informace o 
předepisování tohoto přípravku jsou uvedeny na vnějším obalu/označení na obalu. 

 
 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 09-2006. 
 




