
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.sz. MELLÉKLET 
 
 

A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 



1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 
 
HorStem szuszpenziós injekció lovaknak 

 
 
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 

 
Egy milliliter tartalmaz:: 

 
Hatóanyag: 
Ló köldökzsinórból származó mezenchimális őssejtek (EUC-MSC) 15×106 

 
Segédanyagok: 
A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz. 

 
 
3. GYÓGYSZERFORMA 

 
Szuszpenziós injekció. 

Opálos, színtelen szuszpenzió. 

 
4. KLINIKAI JELLEMZŐK 

 
4.1 Célállat fajok 

 
Ló. 

 
4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként 

 
Enyhe vagy közepesen súlyos fokú degeneratív ízületi betegséggel (oszteoartritisz ) összefüggő sántaság 
mérséklésére lovaknál. 

 
4.3 Ellenjavallatok 

 
Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 

 
4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan 

 
Ezen állatgyógyászati készítmény hatékonyságát a metakarpofalangeális ízület, a disztális interfalangeális 
ízület, valamint a tarzometatarzális/ intertarzális disztális ízület oszteoartritiszével érintett lovaknál 
igazolták. Egyéb ízületek kezelésére vonatkozóan nincsenek hatékonysági adatok. 

 
 
Nincsenek hatékonyság adatok a több mint egy artritiszes ízület egyidejű kezelésére vonatkozóan. 

 
Lehetséges, hogy a hatékonyság fokozatosan alakul ki. A hatékonyság adatok 35 nappal a kezelés után 
igazoltak hatást. 



4.5 Az alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések 
 
A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések 

 

A tű megfelelő helyre történő beszúrása kritikus fontosságú, a készítmény véletlen vérerekbe történő 
injekciózásának ezáltal, a kis erek trombózisának elkerülése érdekében. 

 
Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlanságát kizárólag legalább két éves lovaknál vizsgálták. 

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések 

 

Gondossággal kell eljárni a véletlen öninjekciózás elkerülése érdekében. 

Használat után mosson kezet. 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 
utasítását vagy címkéjét. 

 
4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága) 

 
Nagyon gyakori: 
Az állatgyógyászati készítmény beadása után 24 órával heveny szinovitiszről számoltak be hirtelen 
fellépő súlyos sántasággal, ízületi folyadékgyülemmel és tapintáskor jelentkező fájdalommal. A 
következő 48 órában ez jelentősen javult, majd a következő két hét során teljes felépülés következett be. 
Súlyos gyulladás esetén nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerekkel (NSAID) végzett tüneti kezelésre 
lehet szükség. 

 
Gyakori: 
A HorStem beadása után 24 órával közepesen súlyos ízületi folyadékgyülemet figyeltek meg, amely nem 
járt sántasággal. A következő két hét során teljes felépülés következett be bármiféle tüneti kezelés nélkül. 
Az enyhe sántaság gyakoribbá válását figyelték meg 24 órával a HorStem beadása után. 3 napon belül 
teljes felépülés alakult ki bármiféle tüneti kezelés nélkül. 

 
A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni: 
- nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik) 
- gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 
- nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 
- ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 
- nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 

 
4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás 

 
Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején. 

 
Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny-kockázat elemzésnek megfelelően 
alkalmazható. 

 
4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 

 
Nem adható be egyszerre más intraartikuláris állatgyógyászati készítménnyel. 



4.9 Adagolás és alkalmazási mód 
 
 
Alkalmazási mód: 
Intraartikuláris alkalmazás. 

Adagolás: 

Egyszeri intraarticuláris injekcióban 1 ml készítményt (15×106 ló köldökzsinórból származó 
mezenchimális őssejt) kell beadni az érintett ízületbe. 

 
Az alkalmazás módja: 

 

Az állatgyógyászati készítmény intraartikuláris beadását kizárólag sebész állatorvos végezheti. A beadás 
közbeni sterilitás fenntartásáról különleges óvintézkedésekkel kell gondoskodnia. A készítményt steril 
eljárások alkalmazása után, tiszta térben kell kezelni és beadni. 

 
Felhasználás előtt óvatosan rázza fel, hogy a készítmény tartalma biztosan jól elkeveredjen. 

20G-s tűt használjon. 

Győződjön meg arról, hogy intraartikulárisan szúrta-e be a tűt. Megfelelő behelyezés esetén ízületi 
folyadék jelenik meg a tű nyakában. 

 
4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges 

 
A HorStem kétszeres adagjának (30×106/2 ml) 4 éves és idősebb egészséges lovaknak izületbe történő 
beadása sántaságsántaságot eredményezett az állatok 5/6-ánál, valamint gyulladásos jelek kialakulását az 
összes állatnál. A mellékhatások a lovak 5/6-ánál enyhék voltak és 28 napon belül spontán elmúltak. Egy 
lónál tüneti kezelést (NSAID-ot) kellett alkalmazni, és a asántasága a 14. napra múlt el. 

 
Amikor a készítményt a javasolt adag első beadása után 28 nappal másodszorra is beadták a javasolt 
adagban ugyanabba az ízületbe egészséges fiatal lovaknál, ez a kezelt ízülettel összefüggő gyulladás 
gyakoriságának és súlyosságának fokozódásához (8-ból 8 lónál), valamint a megfigyelt sántaság 
súlyosbodásához (8-ból 3 lónál; az AAEP [Lovakkal Foglalkozó Amerikai Állatorvosok Társasága, 
American Association of Equine Practitioners] sántasági skáláján 4/5. fokozatig terjedően) vezetett az első 
kezeléssel összehasonlítva. Egy esetben tüneti kezelést (NSAID-ot) kellett alkalmazni. A többi lónál 
kialakult mellékhatások legfeljebb 21 nap leforgása alatt spontán elmúltak; a sántaság legfeljebb három 
napig állt fenn. 

 
4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k) 

 
Nulla nap. 

 
 
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 

 
Farmakoterápiás csoport: Még nincs meghatározva 
Állatgyógyászati ATC kód: Még nincs meghatározva 

 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 

 
A mezenchimális őssejtek immunmódosító és gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek – amelyek e 
sejtek parakrin aktivitásának, pl. a prosztaglandin (PGE2) szekréciónak tulajdoníthatók –, valamint 
szövetregeneráló tulajdonságaik lehetnek. Ezek a farmakodinámiás tulajdonságok lovak köldökzsinór- 



eredetű MSC-i (EUC-MSC-k) esetében is relevánsak lehetnek, mindazonáltal ezeket nem igazolták a 
készítménnyel végzett védett vizsgálatokban. 

 
Az EUC-MSC-k PGE2-szekréciós potenciálját az ízületi folyadék általi stimulálással vagy anélkül in vitro 
vizsgálatokban igazolták. 

 
5.2 Farmakokinetikai sajátosságok 

 
Nem ismert, hogy az ebből a készítményből származó EUC-MSC-k mekkora mértékben perzisztálnak a 
lovak részére történő intraartikuláris beadást követően, ugyanis még nem végeztek biológiai eloszlási 
vizsgálatokat a HorStemmel. 

 
 
6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 

 
6.1 Segédanyagok felsorolása 

 
Adenozin 
Dextrán-40 
Laktobionsav 
HEPES N-(2-hidroxietil) piperazin-N´-(2-etánszulfonsav) 
Nátrium-hidroxid 
L-glutation 
Kálium-klorid 
Kálium-bikarbonát 
Kálium-foszfát 
Dextróz 
Szacharóz 
Mannit 
Kalcium-klorid 
Magnézium-klorid 
Kálium-hidroxid 
Nátrium-hidroxid 
Trolox (6-hidroxil-2,5,7,8-tetrametilkromán-2-karboxilsav) 
Víz, injekcióhoz való 

 
6.2 Főbb inkompatibilitások 

 
Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni bármilyen más 
állatgyógyászati készítménnyel. 

 
6.3 Felhasználhatósági időtartam 

 
A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 21 nap. 

 
A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: Azonnal felhasználandó. 

 
6.4 Különleges tárolási előírások 

 
Hűtve (2 °C – 8 °C) tárolandó és szállítandó. 
Nem fagyasztható. 

 
6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei 

 
Ciklusos olefinből készült injekciós üveg brómbutil gumidugóval és lepattintható alumínium kupakkal. 



Kiszerelés: Kartondoboz 1 darab 1 ml-es injekciós üveggel. 
 
6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy a készítmény felhasználásából származó 
hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások 

 
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi 
követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 

 
 
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 

 
EquiCord S.L. 
103-D Loeches 
Polígono. Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Spanyolország 
Tel.: +34 (0) 914856756 
E-mail: horstem@equicord.com 

 
 
8. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 

 
EU/2/18/226/001 

 
9. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK 
DÁTUMA 

 
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2019.06.19. 

 
 
10 A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA 

 
Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség 
honlapján (http://www.ema.europa.eu/). 

 
 

A FORGALMAZÁSRA, KIADÁSRA ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ 
TILALMAK 

 
Nem értelmezhető. 

mailto:horstem@equicord.com
http://www.ema.europa.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. MELLÉKLET 
 
 
A. A BIOLÓGIAI HATÓANYAGOK ELŐÁLLÍTÓJA ÉS A GYÁRTÁSI TÉTELEK 

FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ 
 

B. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYNEK A KIADÁSRA ÉS A 
FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI 

 

C. A MAXIMÁLIS MARADÉKANYAG HATÁRÉRTÉKEK (MRL) MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

D. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY EGYÉB FELTÉTELEI ÉS 
KÖVETELMÉNYEI 



A. A BIOLÓGIAI HATÓANYAG ELŐÁLLÍTÓJA ÉS A GYÁRTÁSI TÉTELEK 
FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ 

A biológiai hatóanyag előállítójának neve és címe 

Iroda és gyártóhely: 
EquiCord S.L. 
103-D Loeches 
Polígono Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Spanyolország 

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó(k) neve és címe 

Iroda és gyártóhely: 
EquiCord S.L. 
103-D Loeches 
Polígono Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Spanyolország 

 

B. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYNEK A KIADÁSRA ÉS A 
FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI 

 
Kizárólag állatorvosi vényre adható ki 

 
 
C. A MAXIMÁLIS MARADÉKANYAG HATÁRÉRTÉKEK (MRL) MEGÁLLAPÍTÁSA 

 
A hatóanyag – a mezenchimális őssejtek – nem esik az MRL-rendelet hatálya alá, ugyanis a 470/2009/EK 
bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó anyagok listáján az őssejtekre vonatkozó bejegyzés rá is 
kiterjed. 

 
A készítmény jellemzői összefoglalójának 6.1 szakaszában felsorolt segédanyagok vagy olyan 
engedélyezett vegyületek, amelyekre a 37/2010/EU bizottsági rendelet mellékletének 1. táblázata szerint 
nem szükséges meghatározni MRL-értéket, vagy nem tartoznak a 470/2009/EK bizottsági rendelet hatálya 
alá, amikor az adott állatgyógyászati készítményben felhasználásra kerülnek. 

 
 
D. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY EGYÉB FELTÉTELEI ÉS 

KÖVETELMÉNYEI 
 
• Kockázatkezelési terv: 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja kötelezi magát, hogy a kockázatkezelési tervben leírt, 
jóváhagyott, illetve annak jóváhagyott frissített verzióiban részletezett, kötelező farmakovigilanciai 
tevékenységeket és beavatkozásokat elvégzi. 

 
A PGE2 termelése és a klinikailag releváns terápiás hatás közötti összefüggés további alátámasztása 
céljából a forgalomba hozatali engedély jogosultjának frissített és validált potenciavizsgálatot 



(készítményspecifikus in vitro modellt) kell végeznie és benyújtania a CVMP/EMA részére a gyártási tétel 
felszabadítása és a készítmény forgalomba hozatala előtt. 

A biztonságossággal és a hatékonysággal kapcsolatos további terepi adatok gyűjtése érdekében a frissített 
potenciavizsgálat alkalmazásával felszabadított gyártási tételek vonatkozásában a forgalomba hozatali 
engedély jogosultjának felügyeleti vizsgálatot kell végeznie és be kell nyújtania annak eredményeit. A 
jelentéstételi időszak kezdődátuma (0. nap) az a dátum, amikor először szabadítanak fel a frissített és 
validált potenciavizsgálattal tesztelt gyártási tételt. Az első jelentést 6 hónappal a 0. napot követően, utána 
pedig 6 havonként kell beadni mindaddig, amíg a CVMP másként nem dönt. 
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III. sz. MELLÉKLET 

CÍMKESZÖVEG ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
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A. CÍMKESZÖVEG 
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1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE 

3. GYÓGYSZERFORMA 

4. KISZERELÉSI EGYSÉG 

5. CÉLÁLLAT FAJOK 

6. JAVALLAT(OK) 

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA 

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 

 
 
 
 

 

HorStem szuszpenziós injekció lovaknak 
 
 

 

Egy injekciós üveg tartalma: 
15×106/ml ló köldökzsinórból származó mezenchimális őssejt 

 
 

 

Szuszpenziós injekció 
 
 

 

Egy 1 ml-es injekciós üveg. 
 
 

 

Lovak 
 

 
 

 
 

 
Felhasználás előtt óvatosan felrázandó 

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást. 

Intraartikuláris alkalmazásra. Kizárólag sebész állatorvos által alkalmazható. 
 
 

 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k): Nulla nap 

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
KÜLSŐ DOBOZ 
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10. LEJÁRATI IDŐ 

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK 
VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES 

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A 
KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS 
KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ 

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK 

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 

 
 

 

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást. 
 
 

 

Felhasználható: {nap/hónap/év} 
 
 

 

Hűtve tárolandó és szállítandó. 

Nem fagyasztható. 

 

 

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást. 
 
 

 

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. 
Kizárólag állatorvosi vényre adható ki. 

 
 

 

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 
 
 

 

EquiCord S.L. 
 103-D Loeches 
Polígono Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Spanyolország 

 
 

 

EU/2/18/226/001 
 
 

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK 
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Gy.sz.: {szám} 
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1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

2. A HATÓANYAG(OK) MENNYISÉGE 

3. A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA 

4. ALKALMAZÁSI MÓD(OK) 

5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 

6. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 

7. LEJÁRATI IDŐ 

8. KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA 

 
 
 
 

 

HorStem szuszpenziós injekció lovaknak 
 
 

 

15×106/ml ló köldökzsinórból származó mezenchimális őssejt 
 
 

 

1 ml 
 
 

 

Intraartikuláris alkalmazás 
 
 

 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: nulla nap. 
 
 

 

Gy.sz.: {szám} 
 
 

 

Felhasználható: {nap/hónap/év} 
 
 

 

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. 

A KIS KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ 
ADATOK 

 
INJEKCIÓS ÜVEG 
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B. HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
HorStem szuszpenziós injekció lovaknak 

 
 

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ 
AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT 
FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME 

 
EquiCord S.L. 
103-D Loeches 
Polígono Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Spanyolország 
Telefon: +34 (0) 914856756 
E-mail: horstem@equicord.com 

 
 

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 
 

HorStem szuszpenziós injekció lovaknak 
 
 

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE 
 

Egy injekciós üveg tartalma: 

Hatóanyag: 15×106 ló köldökzsinórból származó mezenchimális őssejt 

Segédanyag: 
Adenozin 
Dextrán-40 
Laktobionsav 
HEPES N-(2-hidroxietil) piperazin-N´-(2-etánszulfonsav) 
Nátrium-hidroxid 
L-glutation 
Kálium-klorid 
Kálium-bikarbonát 
Kálium-foszfát 
Dextróz 
Szacharóz 
Mannit 
Kalcium-klorid 
Magnézium-klorid 
Kálium-hidroxid 
Nátrium-hidroxid 
Trolox (6-hidroxil-2,5,7,8-tetrametilkromán-2-karboxilsav) 
Víz Injekcióhoz való 

 
 

Szuszpenziós injekció. 

Opálos, színtelen szuszpenzió. 

mailto:horstem@equicord.com
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4. JAVALLAT 
 

Enyhe vagy közepesen súlyos fokú degeneratív ízületi betegséggel (oszteoartritisz) összefüggő 
sántaság mérséklése lovaknál. 

 
 

5. ELLENJAVALLATOK 
 

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 
 
 

6. MELLÉKHATÁSOK 
 

Nagyon gyakori 
Az állatgyógyászati készítmény beadása után 24 órával heveny szinovitiszről számoltak be 
hirtelen fellépő súlyos sántasággal, ízületi folyadékgyülemmel és tapintáskor jelentkező 
fájdalommal. A következő 48 órában ez jelentősen javult, majd a következő két hét során teljes 
felépülés következett be. Súlyos gyulladás esetén nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerekkel 
(NSAID) végzett tüneti kezelésre lehet szükség. 

 
- Gyakori 

A HorStem beadása után 24 órával középsúlyos ízületi folyadékgyülemet figyeltek meg, amely 
nem járt sántaságsal. A következő két hét során teljes felépülés következett be bármiféle tüneti 
kezelés nélkül. 
Az enyhe sántaság gyakoribbá válását figyelték meg 24 órával a HorStem beadása után. 3 napon 
belül teljes felépülés (nyugalmi, tünetmentes állapot) alakult ki bármiféle tüneti kezelés nélkül. 

 
A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni: 
- nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik) 
- gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 
- nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 
- ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 
- nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is) 

 
Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy 
gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost! 

 
 

7. CÉLÁLLAT FAJOK 
 

Ló 
 
 

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT 
 

Alkalmazási mód: 
Intraartikuláris alkalmazás 

 
Adagolás 
Egyszeri intraartikuláris injekcióban 1 ml készítményt (15×106 ló köldökzsinórból származó 
mezenchimális őssejt) kell beadni az érintett ízületbe. 
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Az alkalmazás módja 
Az állatgyógyászati készítmény intraartikuláris beadását kizárólag sebész állatorvos végezheti. A 
beadás közbeni sterilitás fenntartásáról különleges óvintézkedésekkel kell gondoskodnia. A 
készítményt steril eljárások alkalmazása után, tiszta térben kell kezelni és beadni. 

 
Felhasználás előtt óvatosan rázza fel, hogy a készítmény tartalma biztosan jól elkeveredjen. 

 
 

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT 
 

Nem alkalmazható egyszerre más intraartikuláris állatgyógyászati készítménnyel. 

A készítményt kizárólag sebész állatorvos adhatja be. 

20G-s tűt használjon. 
 

Győződjön meg arról, hogy intraartikulárisan szúrta-e be a tűt. Megfelelő behelyezés esetén ízületi 
folyadék jelenik meg a tű nyakában. 

 
 

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 
 

Nulla nap 
 
 

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 

Hűtve (2 °C – 8 °C) tárolandó és szállítandó. 

Nem fagyasztható. 

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak az injekciós üveg címkéjén feltüntetett lejárati időn belül 
szabad felhasználni! 

 
 

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) 
 

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: 
 

Ezen állatgyógyászati készítmény hatékonyságát a metakarpofalangeális ízület, a disztális 
interfalangeális ízület, valamint a tarzometatarzális/ intertarzális disztális ízület oszteoartritiszével 
érintett lovaknál igazolták. Egyéb ízületek kezelésére vonatkozóan nincsenek hatékonysági adatok. 

 
 

Nincsenek hatékonyság adatok a több mint egy artritiszes ízület egyidejű kezelésére vonatkozóan. 
 

Lehetséges, hogy a hatékonyság fokozatosan alakul ki. A hatékonysági adatok 35 nappal a kezelés 
után igazoltak hatást. 

 
 

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: 
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A tű megfelelő helyre történő beszúrása kritikus fontosságú, a készítmény véletlen vérerekbe történő 
injekciózásának ezáltal, a kis erek trombózisának elkerülése érdekében. 

 
 

Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlanságát kizárólag legalább két éves lovaknál vizsgálták 

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: 

Gondossággal kell eljárni a véletlen öninjekciózás elkerülése érdekében. 

Használat után mosson kezet. 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény 
használati utasítását vagy címkéjét. 

 
Vemhesség és laktáció: 

 

Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején. 
 

Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny-kockázat elemzésnek megfelelően 
alkalmazható. 

 
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 

 

Nem adható be egyszerre más intraartikuláris állatgyógyászati készítménnyel. 

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok): 

A HorStem kétszeres adagjának (30×106/2 ml) 4 éves és idősebb egészséges lovaknak izületbe történő 
beadása sántaságot eredményezett az állatok 5/6-ánál, valamint gyulladásos jelek kialakulását az 
összes állatnál. A mellékhatások a lovak 5/6-ánál enyhék voltak és 28 napon belül spontán elmúltak. 
Egy lónál tüneti kezelést (NSAID-ot) kellett alkalmazni, és a -sántasága a 14. napra múlt el. 

 
Amikor a készítményt a javasolt adag első beadása után 28 nappal másodszorra is beadták a javasolt 
adagban ugyanabba az ízületbe egészséges fiatal lovaknál, ez a kezelt ízülettel összefüggő gyulladás 
gyakoriságának és súlyosságának fokozódásához (8-ból 8 lónál), valamint a megfigyelt sántaság 
súlyosbodásához (8-ból 3 lónál; az AAEP [Lovakkal Foglalkozó Amerikai Állatorvosok Társasága, 
American Association of Equine Practitioners] sántasági skáláján 4/5. fokozatig terjedően) vezetett az 
első kezeléssel összehasonlítva. Egy esetben tüneti kezelést (NSAID-ot) kellett alkalmazni.A többi 
lónál kialakult mellékhatások legfeljebb 21 nap leforgása alatt spontán elmúltak; a sántaság legfeljebb 
három napig állt fenn. 

 
Főbb inkompatibilitások: 

 

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni bármilyen más 
állatgyógyászati készítménnyel. 

 
 

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
(AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK) 

 
Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet a szennyvízbe, vagy a háztartási hulladékba! 

 
Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem 
szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik. 
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14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA 
 

Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai 
Gyógyszerügynökség honlapján http://www.ema.europa.eu/. 

 
15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 
Ciklusos olefinből készült injekciós üveg brómbutil gumidugóval és lepattintható alumínium kupakkal. 
Kiszerelés: Kartondoboz 1 darab 1 ml-es injekciós üveggel. 

http://www.ema.europa.eu/
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