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Příloha I 

Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých 
přípravků, cílových druhů, způsobu podání, držitelů 
rozhodnutí o registraci v členských státech 
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Členský stát 
EU/EEA 

Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková forma Cílový 
druh 

Způsob podání 

Belgie Boehringer Ingelheim Animal 
Health Belgium SA 
Avenue Arnaud Fraiteurlaan, 
15-23  
1050 Brussels  
Belgium 

Ronaxan 20 mg  Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Belgie Boehringer Ingelheim Animal 
Health Belgium SA 
Avenue Arnaud Fraiteurlaan, 
15-23  
1050 Brussels  
Belgium 

Ronaxan 100 mg Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Chorvatsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS, 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 100 mg, 
tablete za pse 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Chorvatsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS, 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 250 mg, 
tablete za pse 

Doxycyclinum 250 mg Tablety Psi Perorální podání 

Česká republika Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS, 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 100 mg 
tablety 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 
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Členský stát 
EU/EEA 

Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková forma Cílový 
druh 

Způsob podání 

Česká republika Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS, 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 20 mg 
tablety 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Dánsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health Nordics A/S 
Strødamvej 52 
2100 København Ø 
Denmark 

Ronaxan Vet. Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Dánsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health Nordics A/S 
Strødamvej 52 
2100 København Ø 
Denmark 

Ronaxan Vet. Doxycyclinum 100 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Francie Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan comprimes 
20 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Francie Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan comprimes 
100 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 



4/72 
 

Členský stát 
EU/EEA 

Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková forma Cílový 
druh 

Způsob podání 

Francie Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan comprimes 
250 

Doxycyclinum 250 mg Tablety Psi Perorální podání 

Německo Boehringer Ingelheim 
Vetmedica GmbH 
Binger Strasse 173 
55216 Ingelheim am Rhein 
Germany 

Ronaxan 100 Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Řecko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan, Δισκία 20 
mg/tab 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Řecko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan, Δισκία 100 
mg/tab 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Řecko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan, Δισκία 250 
mg/tab 

Doxycyclinum 250 mg Tablety Psi Perorální podání 
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Členský stát 
EU/EEA 

Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková forma Cílový 
druh 

Způsob podání 

Irsko Boehringer Ingelheim 
Vetmedica GmbH 
Binger Strasse 173 
55216 Ingelheim am Rhein 
Germany 

Ronaxan 100 mg 
Tablet 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Irsko Boehringer Ingelheim 
Vetmedica GmbH 
Binger Strasse 173 
55216 Ingelheim am Rhein 
Germany 

Ronaxan 20 mg 
Tablet 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Itálie Boehringer Ingelheim Animal 
Health Italia S.p.A  
Via Lorenzini n.8 
Milano - 20139 
Italy 

Ronaxan, 20 mg 
compresse per cani e 
gatti 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Itálie Boehringer Ingelheim Animal 
Health Italia S.p.A  
Via Lorenzini n.8 
Milano - 20139 
Italy 

Ronaxan, 100 mg 
compresse per cani 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Itálie Boehringer Ingelheim Animal 
Health Italia S.p.A  
Via Lorenzini n.8 
Milano - 20139 
Italy 

Ronaxan, 250 mg 
compresse per cani 

Doxycyclinum 250 mg Tablety Psi Perorální podání 
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Členský stát 
EU/EEA 

Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková forma Cílový 
druh 

Způsob podání 

Litva Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 20, tabletės Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Litva Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 100, tabletės Doxycyclinum 100 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Lucembursko Boehringer Ingelheim Animal 
Health Belgium SA 
Arianelaan 16 
1200 Brussel 
Belgium 

Ronaxan 20 mg  Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Lucembursko Boehringer Ingelheim Animal 
Health Belgium SA 
Arianelaan 16 
1200 Brussel 
Belgium 

Ronaxan 100 mg Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Malta Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan tablets 100 Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 
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Členský stát 
EU/EEA 

Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková forma Cílový 
druh 

Způsob podání 

Malta Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan tablets 20 Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Norsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health Nordics A/S 
Strødamvej 52 
2100 Copenhagen 
Denmark 

Ronaxan Vet Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Norsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health Nordics A/S 
Strødamvej 52 
2100 Copenhagen 
Denmark 

Ronaxan Vet Doxycyclinum 100 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Portugalsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health, Unipessoal, Lda. 
Avenida de Pádua, nº 11 
1800-294 Lisboa 
Portugal 

Ronaxan 20 mg 
comprimidos para 
cães e gatos 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Portugalsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health, Unipessoal, Lda. 
Avenida de Pádua, nº 11 
1800-294 Lisboa 
Portugal 

Ronaxan 100 mg 
comprimidos para 
cães 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 
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Členský stát 
EU/EEA 

Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková forma Cílový 
druh 

Způsob podání 

Portugalsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health, Unipessoal, Lda.  
Avenida de Pádua, nº 11 
1800-294 Lisboa 
Portugal 

Ronaxan 250 mg 
comprimidos para 
cães 

Doxycyclinum 250 mg Tablety Psi Perorální podání 

Rumunsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 20 mg 
Tablet 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Rumunsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 100 mg 
Tablet 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Rumunsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 250 mg 
Tablet 

Doxycyclinum 250 mg Tablety Psi Perorální podání 

Slovensko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 20 mg 
tablety 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 
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Členský stát 
EU/EEA 

Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková forma Cílový 
druh 

Způsob podání 

Slovensko Boehringer Ingelheim Animal 
Health France SCS 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Ronaxan 100 mg 
tablet 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Španělsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health España S.A.U.  
C/Prat de la Riba, 50  
Sant Cugat del Valles 
Barcelona 08174 
Spain 

Ronaxan 20 mg 
comprimidos 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Španělsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health España S.A.U.  
C/Prat de la Riba, 50  
Sant Cugat del Valles 
Barcelona 08174 
Spain 

Ronaxan 100 mg 
comprimidos 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Švédsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health Nordics A/S, 
Strødamvej 52, 2100 
Copenhagen Ø, Denmark 

Ronaxan vet. Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Švédsko Boehringer Ingelheim Animal 
Health Nordics A/S, 
Strødamvej 52, 2100 
Copenhagen Ø, Denmark 

Ronaxan vet. Doxycyclinum 100 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 
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Členský stát 
EU/EEA 

Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková forma Cílový 
druh 

Způsob podání 

Nizozemí Boehringer Ingelheim Animal 
Health Netherlands B.V. 
Comensiusstraat 6 
1817 MS Alkmaar 
The Netherlands 

Ronaxan 100 mg, 
tablet voor honden en 
katten  

Doxycyclinum 100 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Nizozemí Boehringer Ingelheim Animal 
Health Netherlands B.V. 
Comensiusstraat 6 
1817 MS Alkmaar 
The Netherlands 

Ronaxan 20 mg, 
tablet voor honden en 
katten  

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

Spojené 
království 
(Severní Irsko)1 

Boehringer Ingelheim Animal 
Health UK Ltd, 
Ellesfield Avenue, Bracknell 
Berkshire  
RG12 8YS 
United Kingdom 

Ronaxan 100 mg 
Tablet 

Doxycyclinum 100 mg Tablety Psi Perorální podání 

Spojené 
království 
(Severní Irsko)1 

Boehringer Ingelheim Animal 
Health UK Ltd, 
Ellesfield Avenue, Bracknell 
Berkshire 
RG12 8YS 
United Kingdom 

Ronaxan 20 mg 
Tablet 

Doxycyclinum 20 mg Tablety Kočky a 
psi 

Perorální podání 

 

 
1 Pro Spojené království, od 1 ledna 2021, EU zákon se vztahuje pouze na území Severního Irska (SI) v rozsahu stanoveném v Protokolu o Irsku/SI. 
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Příloha II 

Vědecké závěry a zdůvodnění změn v souhrnu údajů 
o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci 
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Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Ronaxan 
a souvisejících názvů (viz příloha I) 

1.  Úvod 

Přípravek Ronaxan a související názvy jsou tablety obsahující léčivou látku doxycyklin hyklát 
20 mg, 100 mg nebo 250 mg. Doxycyklin je cyklin druhé generace se širokým spektrem patřící do 
skupiny tetracyklinů. Působí proti velkému počtu grampozitivních a gramnegativních patogenů 
včetně kmenů rezistentních na tetracykliny první generace. 

Dne 12. srpna 2019 zaslalo Německo Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) 
oznámení o předložení přípravku Ronaxan a souvisejících názvů k přezkoumání podle čl. 34 odst. 1 
směrnice 2001/82/ES. Německo tuto záležitost předložilo k přezkoumání kvůli rozdílným 
vnitrostátním rozhodnutím, která přijaly členské státy EU, což vedlo k nesrovnalostem 
v informacích o přípravku pro přípravek Ronaxan a související názvy. 

Hlavní rozporuplné oblasti ve stávajících informacích o přípravku se týkají cílových druhů, indikací 
a dávkování. 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) byl požádán, aby vydal k této záležitosti své 
stanovisko a aby sjednotil informace o přípravku pro přípravek Ronaxan a související názvy. 

2.  Diskuse týkající se dostupných údajů 

Toto přezkoumání se týká přípravku Ronaxan 20 mg, 100 mg a 250 mg tablety. 

Bod 4.1 souhrnu údajů o přípravku (SPC) Cílové druhy zvířat 

V případě přípravku Ronaxan 20 mg tablety byly všechny dotčené přípravky schváleny pro cílový 
druh „psi a kočky“, existovaly však malé rozdíly ve znění pro cílový druh „psi“. Proto byla 
harmonizace cílových druhů „psi a kočky“ považována za přijatelnou. 

V případě přípravku Ronaxan 100 mg tablety bylo sjednocení na „psy a kočky“ v některých 
členských státech rozšířením na cílový druh kočky. Vzhledem k tomu, že přípravek Ronaxan byl 
registrován k použití u koček po dlouhou dobu bez obav ohledně nedostatečné účinnosti nebo 
bezpečnosti, bylo toto sjednocení na základě farmakovigilančních údajů rovněž považováno za 
přijatelné. 

Přípravek Ronaxan 250 mg tablety byl schválen pro použití u psů ve všech přípravcích, kterých se 
toto přezkoumání týká, a držitel rozhodnutí o registraci proto nenavrhl žádnou změnu, protože již 
bylo sjednoceno. 

Bod 4.2 souhrnu údajů o přípravku – Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat 

Indikace k léčbě respiračních infekcí 

Navrhovanou indikací pro psy byla: „K léčbě akutních a chronických infekcí horních cest dýchacích 
a komplexu respiračních onemocnění u psů, včetně rinitidy, tonsilitidy a bronchitidy spojených 
s bakteriemi Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida, Pasteurella spp." 

Navrhovanou indikací pro kočky byla: „K léčbě akutních a chronických infekcí horních cest 
dýchacích včetně rinitidy, tonsilitidy a bronchitidy spojených s bakteriemi Bordetella bronchiseptica, 
Pasteurella multocida, Pasteurella spp." 
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Na podporu navrhované indikace k léčbě respiračních infekcí se držitel rozhodnutí o registraci 
odkazoval na údaje o minimální inhibiční koncentraci (MIC) doxycyklinu pro cílové patogeny, 
farmakokinetické/farmakodynamické (FK/FD) údaje včetně nové analýzy obsažené v odborné 
zprávě držitele rozhodnutí o registraci a klinické údaje předložené ve výchozích žádostech 
o registraci a v publikované literatuře. 

Údaje o citlivosti byly získány z programů dozoru ve Francii (zprávy Resapath)2, Německu (zprávy 
BVL)3 a ze studie Compath II (Morrissey, et al 20164) a III, kterou provedla skupina Centre 
Européen d’Etudes pour la Santé Animale (CEESA), včetně údajů z až 12 evropských zemí. Za 
nejdůležitější údaje byly považovány poslední uvedené, neboť zahrnovaly distribuci MIC z několika 
zemí. 

U koček a psů nejsou stanoveny žádné klinické hraniční koncentrace pro bakterie rodu Pasteurella 
spp. a Bordetella bronchiseptica, ale ve srovnání s předběžnými epidemiologickými hraničními 
hodnotami 1 µg/ml pro doxycyklin u bakterie Pasteurella multocida a epidemiologickými hraničními 
hodnotami 1 µg/ml pro tetracyklin u bakterie Bordetella bronchiseptica, které byly dostupné 
u Evropského výboru pro testování antimikrobiální citlivosti, byly uváděné hodnoty MIC pro izoláty 
ze psů a koček s respiračním onemocněním shromážděné během posledních 5 let reprezentativní 
pro populaci divokého typu (MIC90 obecně ≤ 0,25 µg/ml u bakterií rodu Pasteurella spp. a P. 
multocida a ≤ 1 µg/ml u bakterie Bordetella bronchiseptica). Rovněž nebyly zaznamenány žádné 
významné trendy snížené citlivosti v průběhu času na základě porovnání údajů MIC ze studie 
Compath II (údaje z let 2013–2014) a studie Compath III (údaje z let 2017–2018), výročních 
zpráv Resapath z let 2013 až 20182 a zpráv BVL z období 2006/2007 až 2018. 

Podle nové FK/FD analýzy předložené držitelem rozhodnutí o registraci by doporučené dávkování 
umožnilo léčbu cílových bakterií s MIC < 0,03 µg/ml u koček a < 0,125 µg/ml u psů. Při použití 
těchto hraničních hodnot by účinnost léčby byla pouze částečná vůči cílovým patogenům u psů 
(podle údajů ze studie Compath III vykázalo 68 % bakterií B. bronchiseptica a 82 % bakterií rodu 
Pasteurella spp. u psů s respiračními infekcemi MIC < 0,125 µg/ml) a nebyla by podporována 
u koček (podle údajů ze skupiny Compath III nevykazoval žádný izolát bakterií rodu Pasteurella 
spp. u koček s respiračními infekcemi MIC < 0,03 µg/ml). Bylo to považováno za důvod k obavám, 
ale bylo také uznáno, že mohou existovat některé specifické rysy dýchacího ústrojí, které nejsou ve 
FK/FD analýze zohledněny, jako jsou potenciálně vyšší koncentrace léčiva v tekutině epitelové 
výstelky, jak bylo naznačeno pro tigecyklin, zástupce třídy tetracyklinů u lidí (Rodvold, et al 
2017)5. 

Klinické studie provedené pro přípravek Ronaxan v rámci výchozích žádostí o registraci, které jsou 
relevantní pro indikaci respiračních infekcí, zahrnovaly 14 nekontrolovaných klinických hodnocení 

 
2 Resapath. French surveillance network for antimicrobial resistance in pathogenic bacteria of animal origin, 2013 
annual report. ANSES 
Resapath. French surveillance network for antimicrobial resistance in pathogenic bacteria of animal origin, 2014 annual 
report. ANSES 
Resapath. French surveillance network for antimicrobial resistance in pathogenic bacteria of animal origin, 2015 annual 
report. ANSES 
Resapath. French surveillance network for antimicrobial resistance in pathogenic bacteria of animal origin, 2016 annual 
report. ANSES 
Resapath. French surveillance network for antimicrobial resistance in pathogenic bacteria of animal origin, 2017 annual 
report. ANSES 
Resapath. French surveillance network for antimicrobial resistance in pathogenic bacteria of animal origin, 2018 annual 
report. ANSES 
3 GERM-Vet: German Resistance Monitoring 2011/2012 (2015). Federal Office of Consumer Protection and Food Safety 
(BVL), Berlin, Germany. 
GERM-Vet (2017) German resistance monitoring. Berichte zur Resistenzmonitoringstudie 2014 und 2015. BVL-Report 
11.5 Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL). 
4 Morrissey I. et al (2016). Antimicrobial susceptibility monitoring of bacterial pathogens isolated from respiratory 
tract infections in dogs and cats across Europe: ComPath results. Veterinary microbiology. 2016 Aug 15; 191:44-51. 
5 Rodvold KA, Hope WW, Boyd SE. Considerations for effect site pharmacokinetics to estimate drug exposure: 
concentrations of antibiotics in the lung. Current Opinion in Pharmacology. 2017 Oct 1;36:114-23. 
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provedených v letech 1984 a 1985, která zahrnula 31 psů a 101 koček jako ambulantní pacienty 
v praxi různých odborných lékařů nebo ve vnitrostátních veterinárních školách v Nantes 
a Toulouse, jakož i jedno srovnávací klinické hodnocení, v němž byli kočky a psi léčeni buď 
přípravkem Ronaxan, nebo amoxicilinem. Zvířata byla léčena denní dávkou 10 mg na kg živé 
hmotnosti po dobu 3 až 30 dnů. Byla hlášena celková míra vyléčení ve výši 85 %, výrazné zlepšení 
u 13 % a u 2 % selhání. Údaje podporující účinnost získané z těchto klinických hodnocení však byly 
považovány za omezené vzhledem k nedostatkům návrhu studie (chybějící kontrolní skupina, 
nedostatečně popsané zařazení/vyřazení hodnocených zvířat a cílových parametrů účinnosti, 
chybějící bakteriologická diagnóza a nejednotná doba trvání léčby). 

Držitel rozhodnutí o registraci se rovněž odvolával na publikovanou literaturu6,7,8,9,10,11. Žádný ze 
šesti citovaných odkazů nepředložil údaje o klinické účinnosti, které by byly považovány za 
relevantní pro navrhovanou indikaci. Bylo však uznáno, že předložená literatura podporuje použití 
tetracyklinů k léčbě onemocnění dýchacích cest u psů a koček. Druhá uvedená skutečnost byla 
rovněž potvrzena mezinárodní společností pro infekční onemocnění domácích zvířat (ISCAID), která 
doporučuje použití doxycyklinu (v navrhované dávce 10 mg na kg živé hmotnosti) jako léčbu první 
linie u akutní a chronické bakteriální infekce horních cest dýchacích u koček a psů (Lappin et al. 
2017)12. 

Ačkoli byly poskytnuté údaje o účinnosti považovány za omezené, výbor CVMP usoudil, že v rámci 
přezkoumání podle článku 34 lze indikaci zachovat na základě dobře zavedeného použití 
a neexistence důkazů, jež by svědčily o riziku, jako jsou nové farmakovigilanční informace 
o podezření na nižší účinnost, než se očekávalo. Na základě farmakovigilančních údajů z období od 
1. ledna 1999 do 31. října 2020 byl přípravek Ronaxan schválen k léčbě respiračních infekcí 
u koček a psů ve všech členských státech, v nichž je přípravek Ronaxan registrován, s hlášeným 
celkovým výskytem podezření na nedostatečnou očekávanou účinnost 0,02 postižených zvířat na 
10 000 léčených zvířat. Dále bylo uznáno, že doxycyklin v navrhovaném dávkování je doporučen 
jako léčba první linie u infekcí dýchacích cest u psů a koček v mezinárodních pokynech pro 
používání antimikrobiálních látek (Lappin et al 2017)12. Na základě toho se dospělo k závěru, že 
indikaci k léčbě respiračních infekcí lze u obou cílových druhů přijmout. 

Sjednocená indikace navržená držitelem rozhodnutí o registraci však nebyla považována za zcela 
vhodnou z těchto důvodů: 

Do souhrnu údajů o přípravku schváleného na vnitrostátní úrovni nebyla zařazena ani indikace pro 
komplex infekčních respiračních onemocnění psů (CIRDC), ani bronchitida. Tato doplnění nemohla 
být přijata, protože účelem přezkoumání podle článku 34 je sjednotit rozdíly mezi informacemi 
o přípravku v různých členských státech, a proto není možné doplnit nové indikace, které nebyly 
dříve schváleny v žádném členském státě. 

Navrhovaná harmonizovaná indikace zahrnovala akutní a chronické infekce horních cest dýchacích. 
Vzhledem k tomu, že ve většině vnitrostátně schválených souhrnů údajů o přípravku nebylo 

 
6 Barragry TB (1994). Veterinary drug therapy, Lea & Febiger. 
7 Jameson PH et al (1995). Comparison of clinical signs, diagnostic findings, organisms isolated, and clinical outcome in 
dogs with bacterial pneumonia: 93 cases (1986-1991), JAVMA, 206, 2, 206-209. 
8 Arpaillange C. et al (2001). Traitement de la toux chez le chien et le chat, Le nouveau praticien vétérinaire. 183, 21-
22 (French - translated). 
9 Merton (2001). Small animal clinical pharmacology and therapeutics (Book), W.B. Saunders Company. 
10 Watson ADJ et al (2001). Systemic antibacterial drug use in dogs in Australia, Aus. Vet. J, 2001, 79, 11, 740- 746. 
11 Carter et al (2003). A concise guide to infectious and parasitic diseases of dogs and cats. International Veterinary 
Information Service (www.ivis.org), Ithaca, New-York, USA. 
12 Lappin MR, et al. (2017). Antimicrobial use Guidelines for Treatment of Respiratory Tract Disease in Dogs and Cats: 
Antimicrobial Guidelines Working Group of the International Society for Companion Animal Infectious Diseases. J Vet 
Intern Med. 2017 Mar;31(2):279-294. 
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provedeno rozlišení mezi akutními a chronickými infekcemi, návrh na rozšíření indikace pro 
konkrétní rozlišení akutních a chronických respiračních infekcí nebyl považován za vhodný. 

Vzhledem k tomu, že byla navržena indikace proti bakteriím rodu Pasteurella spp., nebyla 
samostatná indikace proti bakterii P. multocida považována za nezbytnou. 

Navrhované odstranění infekcí dolních cest dýchacích bylo považováno za sporné, protože 
antimikrobiální léčba respiračních infekcí je často indikována, pouze pokud infekce postihuje dolní 
dýchací cesty. 

Na základě výše uvedených skutečností se výbor CVMP shodl na následující indikaci pro oba cílové 
druhy ve sjednoceném souhrnu údajů o přípravku: „K léčbě infekcí dýchacích cest včetně rinitidy, 
tonsilitidy a bronchopneumonie způsobených bakteriemi Bordetella bronchiseptica a bakteriemi 
rodu Pasteurella spp. citlivými na doxycyklin.“ 

Indikace k léčbě kožních infekcí 

Navrhovanou indikací pro psy byla: „K léčbě akutních a subakutní povrchových kožních infekcí 
včetně hnisavé dermatitidy spojených s bakteriemi rodu Staphylococcus spp.“ 

Navrhovanou indikací pro kočky byla: „K léčbě akutních a subakutní povrchových kožních infekcí 
včetně hnisavé dermatitidy spojených s bakteriemi Pasteurella multocida, bakteriemi rodu 
Pasteurella spp. a bakteriemi rodu Staphylococcus spp.“ 

Na podporu navrhovaných indikací u kožních infekcí poukázal držitel rozhodnutí o registraci na 
údaje o MIC doxycyklinu týkající se cílových patogenů, FK/FD údaje a klinické údaje uvedené ve 
výchozích žádostech o registraci a v publikované literatuře. 

Údaje o citlivosti byly předloženy zejména ze studie Compath III provedené skupinou CEESA, 
včetně údajů z až 12 evropských zemí, ale také z francouzských programů dozoru (zprávy 
Resapath za období 2013–2018)2. 

Pokud jde o stafylokoky u psů, Institut klinických a laboratorních norem (CLSI) stanovil tyto 
klinické hraniční hodnoty koncentrace doxycyklinu u infekcí kůže a měkkých tkání způsobených 
bakterií Staphylococcus pseudintermedius: ≤ 0,125 µg/ml pro citlivé; 0,25 pro středně silné 
a ≥ 0,5 pro rezistentní. Na základě těchto hraničních koncentrací bylo 40,5 % izolátů skupiny S. 
intermedius uvedených ve studii Compath III (n = 440) považováno za rezistentní. Vysokou úroveň 
rezistence rovněž potvrdily publikované údaje z Francie (Ganiere et al. 2005)13 a Dánska (Maaland 
et al., 2013)14, které uvádějí podíl rezistence u bakterie S. pseudintermedius u psů ve výši 46 % 
(celkový n = 50), resp. přibližně 40 % (celkový n = 93) (údaje založené na izolátech odebraných 
mezi lety 2002–2012). Podle údajů z programu Resapath klesl u S. pseudintermedius z infekcí kůže 
a měkkých tkání u psů podíl kmenů klasifikovaných jako citlivé z 90 % (n = 58) v roce 2017 na 
60 % (n = 62) v roce 2018. 

U koček byly hodnoty MIC pro P. multocida a bakterie rodu Pasteurella spp. z kožních infekcí 
podobné jako hodnoty hlášené pro respirační infekce (MIC50 = 0,12 µg/ml a MIC90 = 0,25 µg/ml). 
Hlášené hodnoty MIC50 a MIC90 pro stafylokoky byly 0,06 µg/ml a 0,5 µg/ml pro S. aureus 
(n = 48); 0,06 µg/ml a 0,25 µg/ml pro S. felis (n = 33) a pro koaguláza-negativní stafylokoky 
(n = 44) a 0,06 µg/ml a 4 µg/ml pro skupinu S. intermedius (n = 24). Nejsou k dispozici žádné 
hraniční koncentrace pro kočky, ale na základě poskytnuté FK/FD analýzy by doporučené 

 
13 Ganiere JP, Medaille C, Mangion C. (2005). Antimicrobial drug susceptibility of Staphylococcus intermedius clinical 
isolates from canine pyoderma. Journal of Veterinary Medicine, Series B. 2005 Feb;52(1):25-31. 
14 Maaland MG, Papich MG, Turnidge J, Guardabassi L, (2013). Pharmacodynamics of doxycycline and tetracycline 
against Staphylococcus pseudintermedius: proposal of canine‐specific breakpoints for doxycycline. Journal of clinical 
microbiology. 2013 Aug 21:JCM‐01498. 
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dávkování u koček umožnilo léčbu cílových bakterií s MIC < 0,03 µg/ml. Při použití této hraniční 
hodnoty nebyla účinnost léčby u koček podporována. 

Klinické studie provedené pro přípravek Ronaxan v rámci výchozích žádostí o registraci zahrnovaly 
43 psů léčených pro pyodermii nebo „pseudopyodermii“ a 22 psů a 10 koček léčených pro abscesy, 
píštěle nebo infikované rány. Délka léčby se pohybovala mezi 5 a 20 dny. Míra odpovědi byla 56 % 
u pyodermie a 69 % u abscesů, píštělí nebo infikovaných ran. Údaje podporující účinnost pro 
navrhované indikace získané z těchto klinických hodnocení byly považovány za velmi omezené 
vzhledem k nedostatkům v návrhu studie (chybějící kontrolní skupina, nedostatečně popsané 
zařazení/vyřazení hodnocených zvířat a cílových parametrů účinnosti, chybějící bakteriologická 
diagnóza a nejednotná doba trvání léčby). Navíc nebyly zařazeny žádné kočky s pyodermií a míra 
odpovědi na léčbu pyodermie u psů byla považována za nízkou. 

Držitel rozhodnutí o registraci rovněž odkazoval na publikovanou literaturu, ale žádný ze čtyř 
citovaných odkazů nepředložil údaje o klinické účinnosti, které by byly relevantní pro navrhovanou 
indikaci. Rovněž bylo konstatováno, že pokyny ISCAID pro povrchovou bakteriální folikulitidu u psů 
(Hillier et al 2014)15 nedoporučují doxycyklin jako léčbu první linie, ale jako léčbu druhé linie. 
Kromě toho je délka léčby doporučená ve výše uvedených pokynech pro povrchovou pyodermii 
u psů podstatně delší než doba léčby schválená pro přípravek Ronaxan u kožních infekcí (tj. 21 dní 
ve srovnání s 5–10 dny). 

Přípravek Ronaxan nebyl schválen k léčbě kožních infekcí ve většině členských států, v nichž je 
registrován. U psů údaje o citlivosti ukázaly, že rezistence na doxycyklin u hlavního cílového 
patogenu je častá (40,5 % ve skupině S. pseudintermedius) a v Evropě rozšířená. Pro podporu 
účinnosti u navrhované indikace použití nebyl k dispozici dostatek klinických údajů a navíc s ní byla 
spojena nejistota, zda bude schválená doba trvání léčby dostatečná. U koček nebyla navrhovaná 
indikace u kůže podložena předloženými FK/FD údaji a chyběly klinické údaje relevantní pro 
navrhovanou indikaci. Účinnost přípravku Ronaxan v navrhovaném režimu dávkování pro 
navrhovanou indikaci u psů a koček nebyla považována za dostatečně podpořenou, což bylo 
vzhledem k riziku rozvoje rezistence považováno za zvláštní riziko pro antimikrobiální přípravek. Na 
základě toho výbor CVMP usoudil, že poměr přínosů a rizik je u navrhovaných indikací u kůže u psů 
a koček nepříznivý a tyto indikace je třeba vynechat. 

Indikace k léčbě ehrlichiózy 

Léčba nemoci přenášené vektory spojené s Ehrlichia canis byla schválena v řadě členských států 
a její schválení bylo založeno na údajích z literatury. 

Na podporu indikace k léčbě nemoci přenášené vektory spojené s E. canis u psů držitel rozhodnutí 
o registraci odkazoval na údaje o účinnosti z publikované literatury, včetně experimentálních 
i přirozených infekcí. K dispozici bylo osm zpráv se psy experimentálně infikovanými E. 
canis16,17,18,19,20,21,22,23,. Velikosti skupin byly obecně malé a režimy dávkování se v jednotlivých 

 
15 Hillier A, Lloyd DH, Weese JS, Blondeau JM, Boothe D, Breitschwerdt E, et al. (2014). Guidelines for the diagnosis 
and antimicrobial therapy of canine superficial bacterial folliculitis (Antimicrobial Guidelines Working Group of the 
International Society for Companion Animal Infectious Diseases). Veterinary Dermatology. 2014 Jun;25(3):163-e43. 
16 Iqbal et al. (1994). Reisolation of Ehrlichia canis from blood and Tissues of dogs after Doxycycline Treatment. 
Journal of clinical microbiology 32, 1644-1649. 
17 Breitschwerdt E., Hegarty B., Hancock S. (1998). Doxycycline hyclate treatment of experimental canine ehrlichiosis 
followed by challenge inoculation with two Ehrlichia canis strains. Antimicrobial agents and chemotherapy 42, 362-368. 
18 Harrus et al. (1998). Therapeutic Effect of Doxycycline in Experimental Subclinical Canine Monocytic Ehrlichiosis: 
Evaluation of a 6-Week Course. Journal of clinical microbiology 36, 2140-2142. 
19 Eddlestone et al. (2007). Doxycycline Clearance of Experimentally Induced Chronic Ehrlichia canis Infection in Dogs. 
Journal of Veterinary Internal Medicine 21(6), 1237-1242. 
20 Gaunt S. et al. (2010). Experimental infection and co-infection of dogs with Anaplasma platys and Ehrlichia canis: 
hematologic, serologic and molecular findings. Parasites & Vectors 3, 10. 
21 Harrus et al. (2004). Comparison of Simultaneous Splenic Sample PCR with Blood Sample PCR for Diagnosis and 
Treatment of Experimental Ehrlichia canis Infection. Antimicrobial agents and chemotherapy 48, 4488- 4490. 
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studiích lišily. Pouze ve dvou z těchto zpráv bylo použito dávkování navržené pro léčbu 
doxycyklinem. V těchto dvou studiích bylo vyléčeno 8 z 10 psů, respektive 4 z 5 psů (jak bylo 
ověřeno negativní analýzou polymerázovou řetězovou reakcí (PCR)). Ve zbývajících studiích byl 
doxycyklin podáván v nižších dávkách nebo rozdělen do dvou denních dávek nebo byl podáván 
s kratší dobou trvání léčby. Do těchto experimentálních studií nebyly zařazeny žádné kontrolní 
skupiny. 

Vzhledem k nedostatkům v návrhu studie a jejím hlášení byly tyto experimentální studie 
považovány za podpůrné pouze pro navrhovanou indikaci léčby nemoci přenášené vektory spojené 
s E. canis u psů. Nicméně se zdá, že psi s klinickými známkami psí monocytární ehrlichiózy (CME) 
se v těchto experimentálních studiích klinicky zlepšili během několika dní po zahájení léčby 
doxycyklinem. 

Byly předloženy čtyři zprávy ze studií s přirozeně infikovanými psy. V jedné z těchto studií 
(Breitschwerdt et al. (1998b)24) se zdálo, že léčba doxycyklinem vyléčí čtyři psy infikované E. canis 
(jak bylo ověřeno negativní PCR). Jeden pes byl však po 6 měsících sledování opět pozitivní při 
vyšetření PCR a nebylo možné vyloučit reinfekci. Psi v této studii podle všeho klinicky reagovali na 
léčbu. 

V další studii (Sainz et al) (2000)25 byla diagnóza stanovena na základě sérologie, což bylo 
považována za nedostatek této studie, protože diagnóza nebyla potvrzena PCR. O bakteriích rodu 
Ehrlichia spp. je známo, že v sérologii vykazují zkříženou reaktivitu, a tudíž nelze vyloučit infekci 
jinými druhy než E. canis. 32 z 93 zařazených psů bylo léčeno doxycyklinem v navrhované dávce. 
Psi s nespecifickými známkami se obvykle během krátké doby (tj. 1–2 dnů) zlepšili a počet 
krevních destiček se vrátil na normální úroveň. Nebyly předloženy žádné údaje o clearance E. canis. 

Třetí studie (Van der Krogt (2010)26 zahrnula 50 psů s podezřením na infekci E. canis na ostrově 
Curaçao. Diagnóza byla stanovena na základě klinických známek, hematologie nebo rychlého testu 
na protilátky typu imunoglobulin G. Infekce bakterií E. canis tedy nebyla potvrzena u všech 
zahrnutých případů. Psi byli léčeni doxycyklinem (5–10 mg na kg živé hmotnosti na den) po dobu 
jednoho až tří týdnů. Z této studie nebylo možné vyvodit žádné definitivní závěry vzhledem 
k nejasnostem ohledně diagnózy a délky léčby ve vztahu k výsledkům (pro následné analýzy bylo 
k dispozici velmi málo psů). 

Čtvrtá zpráva (Villaescusa et al. (2015)27 zahrnula 20 psů s CME, kteří byli přirozeně nakaženi 
bakterií E. canis. Diagnóza byla založena na klinických známkách a sérologii nebo PCR. Psi byli 
léčeni podle navrhovaného dávkování a většina léčených psů se klinicky zotavila. 

Celkově údaje z literatury, které držitel rozhodnutí o registraci citoval, poskytly omezenou podporu 
pro navrhovanou indikaci přípravku E. canis u psů. Chyběly příslušné údaje o citlivosti a na 
podporu této indikace nebyly k dispozici žádná kontrolovaná klinická hodnocení. Bylo k dispozici 
několik sérií kazuistik, které zřejmě ukazují na klinické zlepšení u psů s akutní nebo subklinickou 

 
22 McClure J et al. (2010). Efficacy of a Doxycycline Treatment Regimen Initiated during Three Different Phases of 
Experimental Ehrlichiosis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 54(12), 5012-5020. 
23 Fourie et al. (2015). The efficacy of a generic doxycycline tablet in the treatment of canine monocytic ehrlichiosis 
Journal of the South African Veterinary Association 86(1), 1193. 
24 Breitschwerdt, E., Hegarty, B., Hancock, S. (1998-bis). Sequential Evaluation of Dogs Naturally Infected with 
Ehrlichia canis, Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia equi, Ehrlichia ewingii, or Bartonella vinsonii. Journal of clinical 
microbiology 36, 2645-2651. 
25 Sainz A., Tesouro M., Amusategui I., Rodríguez F., Mazzucchelli F., Rodríguez M. (2000). Prospective Comparative 
Study of 3 Treatment Protocols Using Doxycycline or Imidocarb Dipropionate in Dogs with Naturally Occurring 
Ehrlichiosis Journal of Veterinary Internal Medicine 14(2), 134-139. 
26 Van der Krogt J. (2010). Ehrlichia canis infections on the island of Curaçao – An overview of the clinical picture and 
current diagnostics & therapies. Research report. 21 pages. 
27 Villaescusa A., García-Sancho M., Rodríguez-Franco F., Tesouro M., Sainz Á. (2015). Effects of doxycycline on 
haematology, blood chemistry and peripheral blood lymphocyte subsets of healthy dogs and dogs naturally infected 
with Ehrlichia canis. The Veterinary Journal 204(3), 263-268. 
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CME léčených doxycyklinem v navrhované dávce. Výbor CVMP nicméně uznal, že přípravek 
Ronaxan byl indikován k léčbě infekcí vyvolaných bakterií E. canis v několika členských státech bez 
jakýchkoli obav ohledně hlášené nedostatečné účinnosti. Výbor CVMP proto dospěl k závěru, že 
indikace k léčbě ehrlichiózy u psů způsobené bakterií Ehrlichia canis byla pro sjednocený souhrn 
údajů o přípravku přijatelná. 

Na podporu indikace k léčbě nemoci přenášené vektory u koček související s E. canis poukázal 
držitel rozhodnutí o registraci na údaje o účinnosti z publikované literatury, které sestávaly ze 
sedmi zpráv28,29,30,31,32,33. Tři z těchto zpráv byly případové studie nebo malé série kazuistik 
zahrnující kočky s granulocytovou ehrlichiózou způsobenou bakterií Anaplasma phagocytophilum, 
a proto nebyly považovány za relevantní. Dvě z těchto zpráv byly přehledové články 
a neobsahovaly žádné chráněné údaje. Navrhovanou indikaci podporovaly dvě zprávy. 

V publikaci Beaufils (1999)28 je popsána studie zahrnující 11 koček s klinickými známkami 
a pozitivní sérologií pro E. canis. Sedm koček bylo léčeno doxycyklinem. Po několika dnech léčby 
byly kočky klinicky vyléčeny. Je známo, že protilátky proti rickettsiovým infekcím lze zjistit 
imunofluorescenčními technikami a technikami enzymové imunoanalýzy (ELISA), ale že E. canis 
může zkříženě reagovat s jinými druhy rodu Ehrlichia. V této studii nebyla k potvrzení případů 
použita PCR, což je považováno za nedostatek. 

V publikaci Breitschwerdt et al. (2002)29 byly zařazeny 3 kočky přirozeně infikované bakterií E. 
canis (kmeny ze Spojených států amerických) a léčené doxycyklinem. Všechny kočky byly 
negativní na specifické protilátky proti E. canis, ale infekce organismem podobným E. canis byla 
potvrzena PCR. Kočky byly léčeny doxycyklinem ve vyšších dávkách, než je v současné době 
navrhováno. Všechny kočky dostávaly současně další léky, včetně prednisolonu, což mohlo ovlivnit 
výsledky léčby. Během několika dnů po zahájení léčby došlo u koček ke klinickému zlepšení. 

Údaje předložené držitelem rozhodnutí o registraci poskytly velmi omezenou podporu pro 
navrhovanou indikaci k léčbě infekce E. canis u koček. Na podporu dávky a účinnosti nebyly 
k dispozici žádné FK ani relevantní FD údaje a na podporu indikace, která by vycházela z velmi 
malého počtu kazuistik, nebyly k dispozici žádná kontrolovaná klinická hodnocení. Údaje v jedné 
zprávě, která zahrnula 11 koček, pocházejí z Evropy, a v těchto případech byla diagnóza stanovena 
pouze na základě sérologie, a tudíž nemohla být vyloučena zkřížená reakce s jinými bakteriemi 
rodu Ehrlichia spp. Bakteriologické vyléčení po léčbě je u všech léčených koček nejisté 
a pravděpodobně ne úplné. Vzhledem k těmto nedostatkům dospěl výbor CVMP k závěru, že 
indikaci kočičí ehrlichióza je třeba vynechat. 

Bod 4.3 souhrnu údajů o přípravku – Kontraindikace 

Držitel rozhodnutí o registraci navrhl seznam kontraindikací (přecitlivělost, renální nebo jaterní 
nedostatečnost, onemocnění spojená se zvracením nebo poruchou polykání, známá fotosenzitivita, 
použití u štěňat a koťat před dokončením vytváření zubní skloviny), které byly všechny zařazeny do 
schválených souhrnů údajů o přípravku. Výbor CVMP dospěl k závěru, že seznam kontraindikací je 
považován za přijatelný s menšími úpravami podle poslední šablony pracovní skupiny QRD. 

 
28 Beaufils J., Martin-Granel J., Jumelle P., Barbault-Jumelle M. (1999). Ehrlichiose probable chez le chat : étude 
rétrospective sur 21 cas. Pratique médicale et chirurgicale de l'Animal de compagnie 34, 587-596 (French - translated). 
29 Breitschwerdt E., Abrams-Ogg A., Lappin M., Bienzle D., Jancock S., Cowan, et al. (2002). Moleculer evidence 
supporting Ehrlichia canis-like infection in cats. Journal of veterinary internal medicine 16, 642-649. 
30 Bjöersdorff et al. (1999). Feline granulocytic ehrlichiosis ‐a report of a new clinical entity and characterisation of the 
infectious agent Journal of Small Animal Practice 40(1), 20-24. 
31 Tarello W. (2002). Granulocytic Ehrlichia-like bodies in a cat with chronic oral disease: case report. Revue de 
Médecine Vétérinaire 153(6), 401-406. 
32 Tarello W (2005). Microscopic and clinical evidence for Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophilum infection in Italian 
cats. Veterinary Record 156(24), 772. 
33 Lobetti R. (2017). Tick-Borne Diseases of the Cat. Advances in Small Animal Medicine and Surgery 30(11), 1-3. 
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Bod 4.4 souhrnu údajů o přípravku – Zvláštní upozornění pro každý cílový druh 

Držitel rozhodnutí o registraci navrhl do sjednoceného souhrnu údajů o přípravku zvláštní 
upozornění týkající se doporučení pro léčbu E. canis, včetně prohlášení o nutnosti léčit závažnou 
nebo chronickou ehrlichiózu po dobu delší než 28 dní. Text byl odvozen z různých bodů dříve 
schválených souhrnů údajů o přípravku a výbor CVMP jej přijal s menšími úpravami. 

Bod 4.5 souhrnu údajů o přípravku – Zvláštní opatření pro použití 

Doporučení podávat tablety s jídlem, aby se zabránilo zvracení, jak navrhuje držitel rozhodnutí 
o registraci, bylo považováno za přijatelné a již bylo uvedeno v souhrnech údajů o přípravku 
většiny členských států. 

Tvrzení, že použití tetracyklinů během období vývoje zubů může způsobit změnu zbarvení zubů, 
bylo považováno za přijatelné. 

Upozornění týkající se antimikrobiální rezistence byla zavedena v souladu s doporučeními 
uvedenými v pokynech výboru CVMP týkajících se souhrnu údajů o přípravku pro veterinární léčivé 
přípravky obsahující antimikrobiální látky (EMA/CVMP/SAGAM/383441/2005-Rev.1)34. 

Text navržený držitelem rozhodnutí o registraci pro „Zvláštní opatření určené osobám, které 
podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům“ byl revidován v souladu s pokyny výboru CVMP pro 
bezpečnost uživatelů veterinárních léčivých přípravků a s nejnovější šablonou pracovní skupiny 
QRD a rozšířen tak, aby rovněž zahrnoval informace o riziku zkřížené senzibilizace a informace 
o možných nežádoucích účincích ve vztahu k náhodnému požití. 

Bod 4.6 souhrnu údajů o přípravku – Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost) 

Byly zahrnuty příslušné nežádoucí účinky uvedené v souhrnech údajů o přípravku schválených na 
vnitrostátní úrovni. Frekvence „velmi vzácně“ byla u gastrointestinálních nežádoucích účinků 
akceptována na základě farmakovigilančních údajů po uvedení přípravku na trh. Protože nejsou 
k dispozici údaje z rozsáhlých klinických studií, dospěl výbor CVMP k závěru, že vzhledem 
k rozšířenému používání přípravku od jeho registrace je pravděpodobné, že z farmakovigilančních 
údajů bude k dispozici reprezentativnější frekvence. 

Bod 4.7 souhrnu údajů o přípravku – Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky 

Držitel rozhodnutí o registraci navrhl nedoporučit použití přípravku Ronaxan během březosti 
a v souladu s dříve schválenými souhrny údajů o přípravku a výbor CVMP tento návrh podpořil. 

Bod 4.8 souhrnu údajů o přípravku – Interakce 

Pokud jde o interakci s antiepileptiky, bylo doporučeno zahrnout kromě barbiturátů a fenytoinu 
i karbamazepin. Dále bylo konstatováno, že v některých členských státech bylo do souhrnů údajů 
o přípravku zahrnuto upozornění, že doxycyklin může zvýšit účinek antitrombotických látek, 
protože tetracykliny snižují plazmatickou aktivitu protrombinu. Navíc bylo navrženo, aby bylo 
zahrnuto obecné tvrzení, že vícemocné kationty (jako je vápník, hořčík, hliník a železo) snižují 
absorpci doxycyklinu, jak je uvedeno v souhrnech údajů o přípravku v několika členských státech. 

Ačkoli nebyla předložena žádná vědecká literatura, která by odůvodňovala výše uvedená znění, 
popsané interakce jsou ve veterinární praxi dobře známy. Výbor CVMP proto navrhl ponechat tyto 
informace ve sjednoceném souhrnu údajů o přípravku. 

 
34 CVMP guideline on the SPC for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances 
(EMA/CVMP/SAGAM/383441/2005-Rev.1) - link 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/revised-guideline-summary-product-characteristics-antimicrobial-products_en.pdf
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Bod 4.9 souhrnu údajů o přípravku – Podávané množství a způsob podání 

Pokud jde o režim dávkování, pro všechny indikace bylo navrženo 10 mg na kg živé hmotnosti 
denně u psů a koček. Navrhovaná délka léčby byla 7 dnů u akutních respiračních infekcí, 10 dnů 
u chronických respiračních infekcí, 21 dnů u kožních infekcí a 28 dnů u ehrlichiózy. 

Na podporu navrhovaného dávkování se držitel rozhodnutí o registraci odkazoval na FK/FD 
vlastnosti doxycyklinu, jak byly uvedeny ve výchozích žádostech o registraci, na novou FK/FD 
analýzu a na publikovanou literaturu. 

Nová FK/FD analýza provedená držitelem rozhodnutí o registraci na základě dávky 10 mg na kg 
živé hmotnosti na den ukázala, že MIC 0,125 µg/ml pro psy a 0,03 µg/ml pro kočky poskytla 
pravděpodobnost dosažení cíle ve výši alespoň 90 %. 

U psů FK/FD analýza do určité míry podpořila účinnost dávky 10 mg na kg živé hmotnosti, ačkoli 
existovaly náznaky, že může být vhodnější vyšší dávka, protože hraniční hodnota 0,125 µg/ml 
nepokrývala populaci divokého typu cílových patogenů. Bylo však konstatováno, že totéž platí i pro 
vyšší dávku 20 mg na kg živé hmotnosti, která byla schválena ve dvou členských státech. U koček 
FK/FD analýza nepodpořila dávku 10 mg na kg živé hmotnosti v důsledku vyšší vazby na proteiny 
u koček ve srovnání se psy. Navíc při vyšší dávce 20 mg na kg živé hmotnosti má většina cílových 
patogenů hodnoty MIC nad FK/FD hraniční hodnotou (0,06 µg/ml u dávky 20 mg/kg). 

Ve výchozích žádostech o registraci nebyly k dispozici žádné klinické studie charakterizace dávky. 
Dávka 10 mg na kg živé hmotnosti na den byla použita v původních klinických ohodnoceních 
k léčbě respiračních a kožních infekcí, z těchto hodnocení však nebylo možné vyvodit jednoznačné 
závěry o účinnosti vzhledem k nedostatkům v návrzích studie. Určitá podpora pro dávku 10 mg na 
kg živé hmotnosti na den by však mohla být získána ze série kazuistik předložené na podporu 
účinnosti proti psí ehrlichióze. Kromě toho bylo také konstatováno, že v mezinárodních 
konsenzuálních pokynech týkajících se léčby respiračních infekcí se doporučuje dávka 10 mg na kg 
živé hmotnosti na den (Lappin et al, 2017)12. 

Závěrem lze říci, že FK/FD analýza poskytla určitou podporu pro dávku 10 mg na kg živé hmotnosti 
na den u psů, nikoli však u koček. Zvýšení dávky na 20 mg na kg živé hmotnosti by podstatně 
nezvýšilo podíl bakteriálních izolátů, které jsou považovány za „citlivé“ na doxycyklin u psů 
a koček, a existovalo by riziko, že zvýšená dávka může vést ke snížené gastrointestinální 
snášenlivosti přípravku (Savadelis et al, 2018)35. Na základě této skutečnosti a skutečnosti, že 
dávka 10 mg na kg živé hmotnosti na den byla schválena ve většině členských států, kde se 
používá již řadu let u psů a koček bez jakýchkoli obav ohledně hlášení nedostatečné účinnosti, 
dospěl výbor CVMP k závěru, že dávku 10 mg na kg živé hmotnosti lze v rámci léčby respiračních 
infekcí u psů a koček a ehrlichiózy u psů akceptovat. 

Pokud jde o délku léčby, nebylo považováno za vhodné rozšířit respirační indikaci na konkrétní 
rozlišení akutních a chronických respiračních infekcí, a výbor CVMP proto dospěl k závěru, že 
samostatná doporučení pro dávkování u akutních a chronických infekcí nebyla přijata. Na základě 
aktuálně schválených dob trvání léčby dospěl výbor CVMP k závěru, že doba trvání léčby infekcí 
dýchacích cest u psů a koček by měla být uvedena jako 5–10 dní. Toto trvání léčby by také 
umožnilo, aby veterinární lékař provedl klinické posouzení, aniž by stanovil delší trvání léčby, které 
by nemuselo být nutné. 

Pokud jde o kožní infekce, navrhl držitel rozhodnutí o registraci léčbu v délce 21 dnů s odkazem na 
doporučení ISCAID (Hillier et al. 2014)15. Jednalo se o novou dobu trvání léčby, která nebyla 

 
35 Savadelis MD, Day KM, Bradner JL, Wolstenholme AJ, Dzimianski MT, Moorhead AR. Efficacy and side effects of 
doxycycline versus minocycline in the three-dose melarsomine canine adulticidal heartworm treatment protocol. 
Parasites & vectors. 2018 Dec 1;11(1):671. 



21/72 
 

zahrnuta do žádného ze v současné době schválených souhrnů údajů o přípravku, a proto nemohla 
být v rámci tohoto postupu přijata. Výbor CVMP nicméně dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik 
pro indikaci k léčbě kožních infekcí u koček a psů je nepříznivý a jakýkoli odkaz na tuto indikaci 
v informacích o přípravku je třeba vynechat. 

Pro léčbu E. canis u psů považoval výbor CVMP navrhovanou délku trvání léčby 28 dnů, která byla 
dříve schválena v několika členských státech, za přijatelnou. Ačkoli v předložených klinických 
údajích byly zjištěny nedostatky, výbor CVMP dospěl k závěru, že z předložených studií lze získat 
přiměřenou podporu pro tuto délku léčby. 

Bod 4.10 souhrnu údajů o přípravku – Předávkování 

Text navržený držitelem rozhodnutí o registraci pro bod 4.10 souhrnu údajů o přípravku ve 
sjednoceném souhrnu údajů o přípravku pro přípravek Ronaxan tablety byl ze souhrnů údajů 
o přípravku sloučen ve všech členských státech, v nichž je přípravek Ronaxan registrován. Údaje 
pocházejí ze studií bezpečnosti u cílových zvířat, které byly zahrnuty do výchozích žádostí 
o registraci. Po drobných úpravách považoval výbor CVMP znění za přijatelné. 

Bod 5.1 souhrnu údajů o přípravku – Farmakodynamické vlastnosti 

Navrhovaný text tohoto bodu byl aktualizován v souladu s pokyny výboru CVMP k souhrnu údajů 
o přípravku pro veterinární léčivé přípravky obsahující antimikrobiální látky 
(EMA/CVMP/SAGAM/383441/2005-Rev.1)34. Byly zahrnuty příslušné informace týkající se 
molekulární genetiky získané rezistence a údaje o citlivosti u cílových bakterií. Výbor CVMP dospěl 
k závěru, že navrhovaný text je přijatelný za předpokladu provedení změn (tj. doplnění informací 
o tom, kdy byly shromážděny údaje o citlivosti, odstranění údajů o citlivosti pro cílové patogeny, 
které již nejsou zahrnuty do indikací, odstranění prohlášení, že nebyla zjištěna korezistence, 
a odstranění odkazu na FK/FD hraniční hodnoty, protože tyto informace byly považovány za obtížné 
interpretovatelné pro předepisující osobu). 

Bod 5.2 souhrnu údajů o přípravku – Farmakokinetické údaje 

Výbor CVMP dospěl k závěru, že text tohoto bodu navržený držitelem rozhodnutí o registraci je 
s ohledem na absorpci, distribuci a eliminaci považován za přijatelný za předpokladu provedení 
změn. 

3.  Vyhodnocení přínosů a rizik 

Úvod 

Toto hodnocení poměru přínosů a rizik se provádí v souvislosti s článkem 34 směrnice 2001/82/ES 
s cílem sjednotit podmínky registrace veterinárního léčivého přípravku Ronaxan a souvisejících 
názvů v EU. Předložení záležitosti k přezkoumání vede k úplnému sjednocení informací o přípravku. 
Toto hodnocení se zaměřuje na otázky týkající se sjednocení, které mohou změnit poměr přínosů 
a rizik. 

Ronaxan jsou tablety obsahující jako účinnou látku doxycyklin hyklát 20 mg, 100 mg nebo 250 mg. 
Doxycyklin patří do skupiny tetracyklinů a je účinný proti velkému počtu grampozitivních 
a gramnegativních patogenů. 

Vyhodnocení přínosů 

Na základě poskytnutých údajů lze podpořit tyto indikace přípravku Ronaxan: 

Psi: 
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K léčbě infekcí dýchacích cest včetně rinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie způsobených 
Bordetella bronchiseptica a bakteriemi rodu Pasteurella spp. citlivými na doxycyklin. 

K léčbě psí ehrlichiózy způsobené bakterií Ehrlichia canis. 

Kočky: 

K léčbě infekcí dýchacích cest včetně rinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie způsobených 
Bordetella bronchiseptica a bakteriemi rodu Pasteurella spp. citlivými na doxycyklin. 

Na podporu indikace v léčbě respiračních infekcí předložil držitel rozhodnutí o registraci kombinaci 
údajů o citlivosti in vitro, farmakokinetických údajů, FK/FD modelování, údajů o klinické účinnosti 
z výchozí žádosti o registraci přípravku Ronaxan a odůvodnění z literatury. 

Indikace k léčbě ehrlichiózy u psů byla podpořena publikovanými údaji o účinnosti. 

Režim dávkování byl podpořen FK/FD přístupem včetně aktuálních údajů o citlivosti u cílových 
bakterií nebo odůvodnění z literatury. 

Hodnocení rizik 

Doporučené režimy dávkování nebyly navýšeny nad rámec toho, co již bylo schváleno, a indikace 
nebyly rozšířeny s ohledem na ty, které již byly schváleny. Posouzení bezpečnosti cílového zvířete, 
rizika pro životní prostředí a bezpečnosti uživatelů proto nepřineslo nové problémy. 

Opatření k řízení nebo zmírnění rizik 

Harmonizované informace o přípravku Ronaxan obsahují informace nezbytné k zajištění 
bezpečného a účinného používání přípravku u cílových druhů zvířat. 

Upozornění a opatření navržená v informacích o přípravku jsou považována za dostatečná 
k zajištění bezpečnosti přípravku pro cílová zvířata a uživatele. 

Opatření pro použití u zvířat byla doplněna tak, aby zohledňovala stávající doporučení o opatřeních 
týkajících se rizik spojených s antimikrobiální rezistencí. Informace týkající se údajů o rezistenci 
a citlivosti u cílových bakterií byly navíc aktualizovány v souladu s pokyny výboru CVMP pro souhrn 
údajů o přípravku pro veterinární léčivé přípravky obsahující antimikrobiální látky 
(EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005-Rev.1)34. 

Do bodu 4.6 souhrnu údajů o přípravku bylo zařazeno prohlášení, že použití tetracyklinů během 
období vývoje zubů může vést ke změně zbarvení zubů, a do bodu 4.3 souhrnu údajů o přípravku 
byla zahrnuta kontraindikace nepoužívat přípravek u štěňat a koťat před dokončením vytváření 
zubní skloviny. 

Hodnocení a závěry týkající se poměru přínosů a rizik 

Byly předloženy údaje na podporu účinnosti přípravku Ronaxan při léčbě respiračních infekcí u psů 
a koček a ehrlichiózy u psů. Situace s ohledem na rezistenci cílových patogenů uvedených pro 
respirační indikaci byla považována za příznivou. 

Nebyly předloženy žádné údaje, které by mohly zpochybnit, zda je přípravek Ronaxan u cílových 
zvířat dobře snášen a zda představuje riziko pro uživatele a životní prostředí, je-li používán dle 
doporučení. Do informací o přípravku byla zahrnuta příslušná preventivní opatření. 

Na základě posouzení zdůvodnění předložení záležitosti k přezkoumání a údajů poskytnutých 
držitelem rozhodnutí o registraci výbor CVMP dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik přípravku 
zůstává příznivý za předpokladu provedení doporučených změn v informacích o přípravku. 
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Zdůvodnění změn v souhrnu údajů o přípravku, označení 
na obalu a příbalové informaci 

Vzhledem k tomu, že: 

• výbor CVMP usoudil, že předmětem přezkoumání bylo sjednocení souhrnů údajů o přípravku, 
označení na obalu a příbalových informací, 

• výbor CVMP přezkoumal souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalovou informaci 
navržené držiteli rozhodnutí o registraci a celkově posoudil všechny předložené údaje, 

výbor CVMP doporučil změnu registrací pro přípravek Ronaxan a související názvy uvedené v 
příloze I, jejichž souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová informace jsou stanoveny 
v příloze III. 
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Příloha III 

Souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová 
informace 
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SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 
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1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
{Smyšlený název} 20 mg tablety pro psy a kočky 
 
 
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 
 
Každá tableta obsahuje: 
 
Léčivá látka: 
Doxycyclinum (jako hyclas)  20 mg 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ FORMA 
 
Tablety 
Světle žluté až žluté, bikonvexní, kulaté tablety s dělící rýhou. 
Tablety lze dělit na dvě stejné části. 
 
 
4. KLINICKÉ ÚDAJE 
 
4.1 Cílové druhy zvířat 
 
Psi a kočky 
 
4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat  
 
Psi 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolaných Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
Léčba ehrlichiózy psů vyvolané Ehrlichia canis. 
 
Kočky 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolaných Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. 
Nepoužívat u zvířat s nedostatečnou funkcí ledvin nebo jater. 
Nepoužívat u zvířat s onemocněním doprovázeným zvracením nebo dysfagií (viz také bod 4.6). 
Nepoužívat u zvířat se známou fotosenzitivitou (viz také bod 4.6). 
Nepoužívat u štěňat a koťat před dokončením vývoje zubní skloviny. 
 
4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh 
 
Infekce vyvolané Ehrlichia canis: léčbu je třeba zahájit při nástupu klinických příznaků. Úplné 
eradikace patogenu není vždy dosaženo, ale léčba po dobu 28 dnů obvykle vede k ústupu klinických 
příznaků a ke snížení bakteriální nálože. Delší doba léčby, založená na základě posouzení poměru 
prospěchu/rizika příslušným veterinárním lékařem, může být vyžadována zvláště u vážné nebo 
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chronické ehrlichiózy. Všechny léčené pacienty je třeba pravidelně sledovat, a to i po klinickém 
vyléčení. 
 
4.5 Zvláštní opatření pro použití 
 
Zvláštní opatření pro použití u zvířat 
Tablety by se měly podávat s krmivem, aby se zabránilo zvracení a snížila se pravděpodobnost 
podráždění jícnu. 
 
Přípravek by se měl mladým zvířatům podávat s opatrností, protože tetracykliny jako třída antibiotik 
mohou při podávání v období vývoje zubů způsobit trvalé zabarvení zubů. Humánní literatura však 
naznačuje, že doxycyklin způsobuje tyto abnormality s menší pravděpodobností než ostatní 
tetracykliny, díky své snížené schopnosti chelatovat vápník. 
 
Použití veterinárního léčivého přípravku by mělo být založeno na identifikaci a testování citlivosti 
cílových patogenů. Pokud to není možné, měla by být léčba založena na epidemiologických 
informacích a znalostech citlivosti cílových patogenů na místní/regionální úrovni. 
 
Použití veterinárního léčivého přípravku odchylně od pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku 
(SPC) může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k doxycyklinu a snížit účinnost léčby jinými 
tetracykliny kvůli možné zkřížené rezistenci. 
Použití veterinárního léčivého přípravku musí být v souladu s oficiálními, národními a regionálními 
pravidly antibiotické politiky. 
 
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům 
Lidé se známou přecitlivělostí na doxycyklin nebo jiné tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu 
s veterinárním léčivým přípravkem a při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem by měli použít 
osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic.  
V případě podráždění kůže vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo 
etiketu praktickému lékaři. 
Náhodné požití, zvláště dětmi, může způsobit nežádoucí reakce jako je zvracení. Aby se zabránilo 
náhodnému požití, blistry by měly být vloženy zpět do vnějšího obalu a uloženy na bezpečném místě. 
V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo 
etiketu praktickému lékaři. 
 
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost) 
 
Ve spontánních hlášeních byly velmi vzácně hlášeny gastrointestinální nežádoucí reakce včetně 
zvracení, nevolnosti, slinění, ezofagitidy a průjmu.  
Po léčbě tetracykliny se mohou objevit fotosenzitivita a fotodermatitida, po expozici intenzivnímu 
slunečnímu záření nebo ultrafialovému světlu (viz také bod 4.3). 
Použití tetracyklinu v období vývoje zubů může vést k zabarvení zubů. 
 
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel: 
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat) 
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat) 
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat) 
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat) 
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení). 
 
4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky 
 
Laboratorní studie u potkanů a králíků neprokázaly teratogenní ani embryotoxické účinky 
doxycyklinu. Protože však nejsou dostupné informace o cílových druzích, použití během březosti se 
nedoporučuje.  
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Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. 
 
4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce 
 
Doxycyklin by se neměl podávat společně s jinými antibiotiky, zejména s látkami s baktericidním 
účinkem jako např. betalaktamy. Může se vyskytnout zkřížená rezistence vůči tetracyklinům.  
Poločas eliminace doxycyklinu je zkrácen současnou aplikací barbiturátů, phenytoinu a 
karbamazepinu.  
U pacientů podstupujících antikoagulační léčbu může být nutné upravit dávkování, protože 
tetracykliny snižují plazmatickou aktivitu protrombinu. 
Vyhněte se současnému podávání perorálních absorbentů, antacid a přípravků obsahujících 
multivalentní kationty, protože snižují dostupnost doxycyklinu.  
 
4.9 Podávané množství a způsob podání 
 
Perorální podání. 
Dávkování: 10 mg doxycyklinu na 1 kg živé hmotnosti denně, což odpovídá jedné tabletě na 2 kg živé 
hmotnosti. Aby bylo zajištěno správné dávkování, je třeba stanovit živou hmotnost zvířat co 
nejpřesněji, aby nedošlo k předávkování nebo poddávkování. Za účelem úpravy dávkování lze tablety 
rozdělit na dvě stejné části. Dávka může být rozdělena do dvou denních podání. Trvání léčby může být 
upraveno v závislosti na klinické odpovědi po posouzení poměru přínosu/rizika veterinárním lékařem.  

 
Onemocnění Dávkování Trvání léčby 
Infekce dýchacích cest 10 mg/kg a den 5-10 dnů 
Ehrlichióza psů 10 mg/kg a den 28 dnů 

 
 
4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné 
 
Při pětinásobném překročení doporučené dávky se může u psů objevit zvracení. U psů byly hlášeny 
zvýšené hladiny ALT, GGT, ALP a celkového bilirubinu při pětinásobném předávkování. 
 
4.11 Ochranné lhůty 
 
Není určeno pro potravinová zvířata. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, tetracykliny.  
ATCvet kód: QJ01AA02. 
 
5.1 Farmakodynamické vlastnosti  
 
Doxycyklin je širokospektrální antibiotikum ze třídy tetracyklinů, účinné proti velkému počtu 
grampozitivních i gramnegativních bakterií včetně aerobních i anaerobních druhů.  
 
Doxycyklin inhibuje syntézu bakteriálních proteinů vazbou na 30-S ribozomální podjednotku. To 
narušuje vazbu aminoacetyl-tRNA k akceptorovému místu na mRNA ribozomálním komplexu a brání 
navázání aminokyselin na peptidové řetězce v průběhu elongace; doxycyklin má převážně 
bakteriostatický účinek. 
 
Penetrace doxycyklinu do bakteriální buňky je zprostředkována jak aktivním transportem, tak pasivní 
difuzí. 
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Mezi hlavní mechanismy získané rezistence vůči antibiotikům ze třídy tetracyklinů patří aktivní eflux 
a ribozomální ochrana. Třetí mechanismus je enzymatická degradace. Geny zprostředkovávající 
rezistenci mohou nést plazmidy nebo transpozony, jako například tet(M), tet(O), a tet(B), které lze 
nalézt u grampozitivních i gramnegativních organismů včetně klinických izolátů.  
 
Zkřížená rezistence k jiným tetracyklinům je běžná, ale závisí na mechanismu rezistence. Díky vyšší 
rozpustnosti v tucích a větší schopnosti prostupovat buněčnou membránou (v porovnání s tetracykliny) 
si doxycyklin zachovává určitý stupeň účinnosti proti mikroorganismům se získanou rezistencí 
k tetracyklinům mechanismem efluxní pumpy. Rezistence zprostředkovaná ochranou ribozomálních 
proteinů však způsobuje zkříženou rezistenci vůči doxycyklinu.  
 
Následující hodnoty MIC pro cílové bakterie byly shromážděny v letech 2017 až 2018 jako součást 
probíhajících studií evropské surveillance.  

 

Bakteriální patogen Původ (počet testovaných 
kmenů) 

MIC50 
(µg/ml) 

MIC90 
(µg/ml) 

Bordetella bronchiseptica Pes – dýchací cesty (38) 0,12 0,5 
Bordetella bronchiseptica Kočka – dýchací cesty (11) 0,12 0,12 
Pasteurella spp. Pes – dýchací cesty (27) 0,12 0,25 
Pasteurella spp. Kočka– dýchací cesty (77) 0,12 0,25 

 
Údaje o citlivosti k antibiotikům pro Ehrlichia canis jsou omezené. 
 
5.2 Farmakokinetické údaje  
 
Absorpce 
Po perorálním podání je biologická dostupnost doxycyklinu 45 % u psů a 48 % u koček. Maximální 
koncentrace 4,5 µg/ml (pes) a 3,8 µg/ml (kočka) jsou dosaženy během 3 hodin po perorálním podání, 
což podporuje rychlé vstřebávání doxycyklinu z gastrointestinálního traktu.  

 
Distribuce 
Doxycyklin je díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem široce distribuován v celém organismu, 
protože je vysoce rozpustný v tucích. Distribuční objem je 1,72 l/kg u psů a 0,9 l/kg u koček, 
což podporuje, že doxycyklin difunduje z krve do tkání. Vazba na bílkoviny u psů se uvádí jako 
91,75 % ± 0,63 a 91,4 % v literatuře. U koček publikace uvádí vazbu na bílkoviny 98,35 % (± 0,24).  
Koncentrace ve tkáních, s výjimkou kůže, jsou obvykle vyšší než hladiny v plazmě, včetně 
vylučovacích orgánů (játra, ledviny a střevo) a plic. 

 
Eliminace 
Po jednorázovém podání je poločas eliminace (T½) 7,84 hodin a 5,82 hodin u psů, respektive u koček. 
Vylučování probíhá v nezměněné aktivní formě (90 %) prostřednictvím trusu (přibližně 75 %), moči 
(přibližně 25 %) a méně než 5 % prostřednictvím žlučovodů. 

 
 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 
 

6.1 Seznam pomocných látek 
 
Mikrokrystalická celulosa 
Magnesium-stearát 
 
6.2 Hlavní inkompatibility 
 
Nejsou známy. 
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6.3 Doba použitelnosti 
 
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.  
 
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte blistr v krabičce. 
 
6.5 Druh a složení vnitřního obalu 
 
Blistry (komplex polyvinyl chlorid acetyl chloridu a hliníková fólie) s 10 tabletami v papírové 
krabičce. 
 
Papírová krabička obsahující 2 blistry po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 5 blistrů po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 10 blistrů po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 50 blistrů po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 100 blistrů po 10 tabletách 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku 

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku  
 
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí 
být likvidován podle místních právních předpisů. 
 
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  
 
Doplní se národní údaje 
 
 
8. Registrační číslo 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
Doplní se národní údaje 
 
ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ 
 
Neuplatňuje se. 
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PŘÍLOHA III 
 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
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A. OZNAČENÍ NA OBALU 
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PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
Papírová krabička 2x 10 tablet, 5x 10 tablet, 10x 10 tablet, 50x 10 tablet a 100x 10 tablet 
 
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 20 mg tablety pro psy a kočky 
doxycyclinum 
 
 
2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
Každá tableta obsahuje:  
Doxycyclinum (jako hyclas)..........................................20 mg 
 
 
3. LÉKOVÁ FORMA 
 
Tablety 
 
 
4. VELIKOST BALENÍ 
 
2x 10 tablet 
5x 10 tablet 
10x 10 tablet 
50x 10 tablet 
100x 10 tablet 
 
 
5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
 
Psi a kočky 
 
 
6. INDIKACE 
 
 
7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím čtěte příbalovou informaci. 
 
 
8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y) 
 
Není určeno pro potravinová zvířata. 
 
9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á) 
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10. DATUM EXSPIRACE 
 
EXP: {měsíc/rok} 
 
 
11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte blistr v krabičce. 
 
 
12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci. 
 
 
13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ 
SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 
 
 
14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“ 
 
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  
 
Doplní se národní údaje 
 
 
16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE 
 
Č. š.: {číslo} 
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MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
Blistr s 10 tabletami 
 
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 20 mg tablety pro psy a kočky 
doxycyclinum 
 
 
2. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 

 
 
 
3. DATUM EXSPIRACE 
 
EXP: {měsíc/rok} 
 
 
4. ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot {číslo} 
 
 
5. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ 
 
Pouze pro zvířata. 
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B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 



37/72 
 

 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

{smyšlený název} 20 mg tablety pro psy a kočky 
 
1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE 
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 
NESHODUJE 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Doplní se národní údaje 
 
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: 
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 4 chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francie 
 
 
2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 20 mg tablety pro psy a kočky 
doxycyclinum 
 
 
3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 
 
Každá tableta obsahuje: 
 
Léčivá látka 
Doxycyclinum (jako hyclas)................................................20 mg 
 
Světle žluté až žluté, bikonvexní, kulaté tablety s dělicí rýhou. 
Tablety lze dělit na dvě stejné části. 
 
 
4. INDIKACE  
 
Psi 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolaných Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
Léčba ehrlichiózy psů (nemoci přenášené klíšťaty) vyvolané Ehrlichia canis. 
 
Kočky 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolaných Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
 
5.  KONTRAINDIKACE 
 
Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. 
Nepoužívat u zvířat s nedostatečnou funkcí ledvin nebo jater. 
Nepoužívat u zvířat s onemocněním doprovázeným zvracením nebo dysfagií (potíže s polykáním) 
(viz také bod „Nežádoucí účinky“). 
Nepoužívat u zvířat se známou fotosenzitivitou (viz také bod „Nežádoucí účinky“). 
Nepoužívat u štěňat a koťat před dokončením vývoje zubní skloviny. 
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6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Ve spontánních hlášeních byly velmi vzácně hlášeny gastrointestinální nežádoucí reakce včetně 
zvracení, nevolnosti (příznaky, že zvíře může být nemocné), slinění, ezofagitidy (podráždění jícnu) 
a průjmu.  
Po léčbě tetracykliny se mohou objevit fotosenzitivita a fotodermatitida (podráždění kůže), 
po expozici intenzivnímu slunečnímu záření nebo ultrafialovému světlu (viz také bod 
„Kontraindikace“). 
Použití tetracyklinu v období vývoje zubů může vést k zabarvení zubů. 
 
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel: 
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat) 
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat) 
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat) 
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat) 
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení). 
 
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu 
lékaři. 
 
 
7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
 
Psi a kočky 
 
 
8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Dávkování: 10 mg doxycyklinu na 1 kg živé hmotnosti denně, což odpovídá jedné tabletě na 2 kg živé 
hmotnosti. Dávka může být rozdělena do dvou denních podání. Trvání léčby může být upraveno 
v závislosti na klinické odpovědi po posouzení poměru přínosu/rizika veterinárním lékařem.  
 

Onemocnění Dávkování Trvání léčby 
Infekce dýchacích cest 10 mg/kg a den 5-10 dnů 
Ehrlichióza psů 10 mg/kg a den 28 dnů 

 
 
9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ 
 
Aby bylo zajištěno správné dávkování, je třeba stanovit živou hmotnost zvířat co nejpřesněji, 
aby nedošlo k předávkování nebo poddávkování. Za účelem úpravy dávkování lze tablety rozdělit 
na dvě stejné části. Tablety by se měly podávat s krmivem, aby se zabránilo zvracení. 
 
 
10. OCHRANNÁ LHŮTA  
 
Není určeno pro potravinová zvířata. 
 
 
11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
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Uchovávejte blistr v krabičce. 
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce 
po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci. 
 
 
12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh 
Pro veterináře 
Infekce vyvolané Ehrlichia canis: léčbu je třeba zahájit při nástupu klinických příznaků. Úplné 
eradikace patogenu není vždy dosaženo, ale léčba po dobu 28 dnů obvykle vede k ústupu klinických 
příznaků a ke snížení bakteriální nálože. Delší doba léčby, založená na základě posouzení poměru 
prospěchu/rizika příslušným veterinárním lékařem, může být vyžadována zvláště u vážné 
nebo chronické ehrlichiózy. Všechny léčené pacienty je třeba pravidelně sledovat, a to i po klinickém 
vyléčení. 
 
Zvláštní opatření pro použití u zvířat 
Tablety by se měly podávat s krmivem, aby se zabránilo zvracení a snížila se pravděpodobnost 
podráždění jícnu. 
 
Přípravek by se měl mladým zvířatům podávat s opatrností, protože tetracykliny jako třída antibiotik 
mohou při podávání v období vývoje zubů způsobit trvalé zabarvení zubů. Humánní literatura však 
naznačuje, že doxycyklin způsobuje tyto abnormality s menší pravděpodobností než ostatní 
tetracykliny, díky své snížené schopnosti chelatovat vápník. 
 
Pro veterináře 
Použití veterinárního léčivého přípravku by mělo být založeno na identifikaci a testování citlivosti 
cílových patogenů. Pokud to není možné, měla by být léčba založena na epidemiologických 
informacích a znalostech citlivosti cílových patogenů na místní/regionální úrovni.  
Použití veterinárního léčivého přípravku odchylně od pokynů uvedených v příbalové informaci může 
zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči doxycyklinu a snížit účinnost léčby jinými tetracykliny 
kvůli možné zkřížené rezistenci. 
Použití veterinárního léčivého přípravku musí být v souladu s oficiálními, národními a regionálními 
pravidly antibiotické politiky. 
 
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: 
Lidé se známou přecitlivělostí na doxycyklin nebo jiné tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu 
s veterinárním léčivým přípravkem a při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem by měli použít 
osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic.  
V případě podráždění kůže vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
Náhodné požití, zvláště dětmi, může způsobit nežádoucí reakce jako je zvracení. Aby se zabránilo 
náhodnému požití, blistry by měly být vloženy zpět do vnějšího obalu a uloženy na bezpečném místě. 
V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
 
Březost a laktace 
Laboratorní studie u potkanů a králíků neprokázaly teratogenní ani embryotoxické účinky 
(malformace nebo deformity embrya) doxycyklinu. Protože však nejsou dostupné informace o 
cílových druzích, použití během březosti se nedoporučuje.  
Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. 
 
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce 
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Doxycyklin by se neměl podávat společně s jinými antibiotiky, zejména s látkami s baktericidním 
účinkem jako např. betalaktamy (např. penicilin, ampicilin). Může se vyskytnout zkřížená rezistence 
k tetracyklinům.  
Poločas eliminace doxycyklinu je zkracován současnou aplikací barbiturátů (některé typy sedativ 
a trankvilizérů), phenytoinu a karbamazepinu (dva typy antiepileptik).  
U pacientů podstupujících antikoagulační léčbu (léky na ředění krve) může být nutné upravit 
dávkování, protože tetracykliny snižují plazmatickou aktivitu protrombinu. 
Vyhněte se současnému podávání perorálních absorbentů, antacid (léky k ochraně žaludeční sliznice) 
a přípravků obsahujících multivalentní kationty, protože snižují dostupnost doxycyklinu. 
 
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) 
Při pětinásobném překročení doporučené dávky se může u psů objevit zvracení. U psů byly hlášeny 
zvýšené hladiny ALT, GGT, ALP a celkového bilirubinu při pětinásobném předávkování. 
 
 
13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. 
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. 
Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
15. DALŠÍ INFORMACE 
 
Velikosti balení: 
2x 10 tablet, 5x 10 tablet, 10x 10 tablet, 50x 10 tablet nebo 100x 10 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím 
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
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PŘÍLOHA I 
 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 
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1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 100 mg tablety pro psy a kočky 
 
 
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 
 
Každá tableta obsahuje: 
 
Léčivá látka: 
Doxycyclinum (jako hyclas)  100 mg 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ FORMA 
 
Tablety 
Světle žluté až žluté, bikonvexní, kulaté tablety s dělící rýhou. 
Tablety lze dělit na dvě stejné části. 
 
 
4. KLINICKÉ ÚDAJE 
 
4.1 Cílové druhy zvířat 
 
Psi a kočky 
 
4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat  
 
Psi 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolaných Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
Léčba ehrlichiózy psů vyvolané Ehrlichia canis. 
 
Kočky 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolaných Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. 
Nepoužívat u zvířat s nedostatečnou funkcí ledvin nebo jater. 
Nepoužívat u zvířat s onemocněním doprovázeným zvracením nebo dysfagií (viz také bod 4.6). 
Nepoužívat u zvířat se známou fotosenzitivitou (viz také bod 4.6). 
Nepoužívat u štěňat a koťat před dokončením vývoje zubní skloviny. 
 
4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh 
 
Infekce vyvolané Ehrlichia canis: léčbu je třeba zahájit při nástupu klinických příznaků. Úplné 
eradikace patogenu není vždy dosaženo, ale léčba po dobu 28 dnů obvykle vede k ústupu klinických 
příznaků a ke snížení bakteriální nálože. Delší doba léčby, založená na základě posouzení poměru 
prospěchu/rizika příslušným veterinárním lékařem, může být vyžadována zvláště u vážné 
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nebo chronické ehrlichiózy. Všechny léčené pacienty je třeba pravidelně sledovat, a to i po klinickém 
vyléčení. 
 
4.5 Zvláštní opatření pro použití 
 
Zvláštní opatření pro použití u zvířat 
Tablety by se měly podávat s krmivem, aby se zabránilo zvracení a snížila se pravděpodobnost 
podráždění jícnu. 
 
Přípravek by se měl mladým zvířatům podávat s opatrností, protože tetracykliny jako třída antibiotik 
mohou při podávání v období vývoje zubů způsobit trvalé zabarvení zubů. Humánní literatura však 
naznačuje, že doxycyklin způsobuje tyto abnormality s menší pravděpodobností než ostatní 
tetracykliny, díky své snížené schopnosti chelatovat vápník. 
 
Použití veterinárního léčivého přípravku by mělo být založeno na identifikaci a testování citlivosti 
cílových patogenů. Pokud to není možné, měla být léčba založena na epidemiologických informacích 
a znalostech citlivosti cílových patogenů na místní/regionální úrovni. 
 
Použití veterinárního léčivého přípravku odchylně od pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku 
(SPC) může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči doxycyklinu a snížit účinnost léčby jinými 
tetracykliny kvůli možné zkřížené rezistenci. 
Použití veterinárního léčivého přípravku musí být v souladu s oficiálními, národními a regionálními 
pravidly antibiotické politiky. 
 
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům 
Lidé se známou přecitlivělostí na doxycyklin nebo jiné tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu 
s veterinárním léčivým přípravkem a při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem by měli použít 
osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic.  
V případě podráždění kůže vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
Náhodné požití, zvláště dětmi, může způsobit nežádoucí reakce jako je zvracení. Aby se zabránilo 
náhodnému požití, blistry by měly být vloženy zpět do vnějšího obalu a uloženy na bezpečném místě. 
V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
 
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost) 
 
Ve spontánních hlášeních byly velmi vzácně hlášeny gastrointestinální nežádoucí reakce včetně 
zvracení, nevolnosti, slinění, ezofagitidy a průjmu.  
Po léčbě tetracykliny se mohou objevit fotosenzitivita a fotodermatitida, po expozici intenzivnímu 
slunečnímu záření nebo ultrafialovému světlu (viz také bod 4.3). 
Použití tetracyklinu v období vývoje zubů může vést k zabarvení zubů. 
 
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel: 
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat) 
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat) 
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat) 
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat) 
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení). 
 
4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky 
 
Laboratorní studie u potkanů a králíků neprokázaly teratogenní ani embryotoxické účinky 
doxycyklinu. Protože však nejsou dostupné informace o cílových druzích, použití během březosti se 
nedoporučuje.  
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Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. 
 
4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce 
 
Doxycyklin by se neměl podávat společně s jinými antibiotiky, zejména s látkami s baktericidním 
účinkem jako např. betalaktamy. Může se vyskytnout zkřížená rezistence vůči tetracyklinům.  
Poločas eliminace doxycyklinu je zkrácen současnou aplikací barbiturátů, phenytoinu 
a karbamazepinu.  
U pacientů podstupujících antikoagulační léčbu může být nutné upravit dávkování, 
protože tetracykliny snižují plazmatickou aktivitu protrombinu. 
Vyhněte se současnému podávání perorálních absorbentů, antacid a přípravků obsahujících 
multivalentní kationty, protože snižují dostupnost doxycyklinu.  
 
4.9 Podávané množství a způsob podání 
 
Perorální podání. 
Dávkování: 10 mg doxycyklinu na 1 kg živé hmotnosti denně což odpovídá jedné tabletě na 10 kg živé 
hmotnosti. Aby bylo zajištěno správné dávkování, je třeba stanovit živou hmotnost zvířat 
co nejpřesněji, aby nedošlo k předávkování nebo poddávkování. Za účelem úpravy dávkování lze 
tablety rozdělit na dvě stejné části. Dávka může být rozdělena do dvou denních podání. Trvání léčby 
může být upraveno v závislosti na klinické odpovědi po posouzení poměru přínosu/rizika veterinárním 
lékařem.  
 

Onemocnění Dávkování Trvání léčby 
Infekce dýchacích cest 10 mg/kg a den 5-10 dnů 
Ehrlichióza psů 10 mg/kg a den 28 dnů 

 
4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné 
 
Při pětinásobném překročení doporučené dávky se může u psů objevit zvracení. U psů byly hlášeny 
zvýšené hladiny ALT, GGT, ALP a celkového bilirubinu při pětinásobném předávkování. 
 
4.11 Ochranné lhůty 
 
Není určeno pro potravinová zvířata. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, tetracykliny.  
ATCvet kód: QJ01AA02. 
 
5.1 Farmakodynamické vlastnosti  
 
Doxycyklin je širokospektrální antibiotikum ze třídy tetracyklinů, účinné proti velkému počtu 
grampozitivních i gramnegativních bakterií včetně aerobních i anaerobních druhů.  
 
Doxycyklin inhibuje syntézu bakteriálních proteinů vazbou na 30-S ribozomální podjednotku. To 
narušuje vazbu aminoacetyl-tRNA k akceptorovému místu na mRNA ribozomálním komplexu a brání 
navázání aminokyselin na peptidové řetězce v průběhu elongace; doxycyklin má převážně 
bakteriostatický účinek. 
 
Penetrace doxycyklinu do bakteriální buňky je zprostředkována jak aktivním transportem, tak pasivní 
difuzí. 
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Mezi hlavní mechanismy získané rezistence vůči antibiotikům ze třídy tetracyklinů patří aktivní eflux 
a ribozomální ochrana. Třetí mechanismus je enzymatická degradace. Geny zprostředkovávající 
rezistenci mohou nést plazmidy nebo transpozony, jako například tet(M), tet(O), a tet(B), které lze 
nalézt u grampozitivních i gramnegativních organismů včetně klinických izolátů.  
 
Zkřížená rezistence k jiným tetracyklinům je běžná, ale závisí na mechanismu rezistence. Díky vyšší 
rozpustnosti v tucích a větší schopnosti prostupovat buněčnou membránou (v porovnání s tetracykliny) 
si doxycyklin zachovává určitý stupeň účinnosti proti mikroorganismům se získanou rezistencí 
k tetracyklinům mechanismem efluxní pumpy. Rezistence zprostředkovaná ochranou ribozomálních 
proteinů však způsobuje zkříženou rezistenci vůči doxycyklinu.  
 
Následující hodnoty MIC pro cílové bakterie byly shromážděny v letech 2017 až 2018 jako součást 
probíhajících studií evropské surveillance.  
 

Bakteriální patogen Původ (počet testovaných 
kmenů) 

MIC50 
(µg/ml) 

MIC90 
(µg/ml) 

Bordetella bronchiseptica Pes – dýchací cesty (38) 0,12 0,5 
Bordetella bronchiseptica Kočka – dýchací cesty (11) 0,12 0,12 
Pasteurella spp. Pes – dýchací cesty (27) 0,12 0,25 
Pasteurella spp. Kočka– dýchací cesty (77) 0,12 0,25 

 
Údaje o citlivosti k antibiotikům pro Ehrlichia canis jsou omezené. 
 
5.2 Farmakokinetické údaje  

 
Absorpce 
Po perorálním podání je biologická dostupnost doxycyklinu 45 % u psů a 48 % u koček. 
Maximální koncentrace 4,5 µg/ml (pes) a 3,8 µg/ml (kočka) jsou dosaženy během 3 hodin 
po perorálním podání, což podporuje rychlé vstřebávání doxycyklinu z gastrointestinálního traktu.  
 
Distribuce 
Doxycyklin je díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem široce distribuován v celém organismu, 
protože je vysoce rozpustný v tucích. Distribuční objem je 1,72 l/kg u psů a 0,9 l/kg u koček, 
což podporuje, že doxycyklin difunduje z krve do tkání. Vazba na bílkoviny u psů se uvádí jako 
91,75 % ± 0,63 a 91,4 % v literatuře. U koček publikace uvádí vazbu na bílkoviny 98,35 % (± 0,24).  
Koncentrace ve tkáních, s výjimkou kůže, jsou obvykle vyšší než hladiny v plazmě, včetně 
vylučovacích orgánů (játra, ledviny a střevo) a plic. 
 
Eliminace 
Po jednorázovém podání je poločas eliminace (T½) 7,84 hodin a 5,82 hodin u psů, respektive u koček. 
Vylučování probíhá v nezměněné aktivní formě (90 %) prostřednictvím trusu (přibližně 75 %), moči 
(přibližně 25 %) a méně než 5 % prostřednictvím žlučovodů. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 
 
6.1 Seznam pomocných látek 
 
Mikrokrystalická celulosa 
Magnesium-stearát 
 
6.2 Hlavní inkompatibility 
 
Nejsou známy. 
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6.3 Doba použitelnosti 
 
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.  
 
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte blistr v krabičce. 
 
6.5 Druh a složení vnitřního obalu 
 
Blistry (komplex polyvinyl chlorid acetyl chloridu a hliníková fólie) s 10 nebo 50 tabletami v papírové 
krabičce. 
 
Papírová krabička obsahující 1 blistr po 50 tabletách 
Papírová krabička obsahující 2 blistry po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 5 blistrů po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 10 blistrů po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 50 blistrů po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 100 blistrů po 10 tabletách 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku 

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku  
 
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí 
být likvidován podle místních právních předpisů. 
 
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  
 
Doplní se národní údaje 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ 
 
Neuplatňuje se. 
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PŘÍLOHA III 
 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
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A. OZNAČENÍ NA OBALU 
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PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Papírová krabička 1x 50 tablet, 2x 10 tablet, 5x 10 tablet, 10x 10 tablet, 50x 10 tablet a 100x 10 
tablet 
 
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 100 mg tablety pro psy a kočky 
doxycyclinum 
 
 
2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
Každá tableta obsahuje:  
Doxycyclinum (jako hyclas)........................................100 mg 
 
 
3. LÉKOVÁ FORMA 
 
Tablety 
 
 
4. VELIKOST BALENÍ 
 
1x 50 tablet 
2x 10 tablet 
5x 10 tablet 
10x 10 tablet 
50x 10 tablet 
100x 10 tablet 
 
 
5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
 
Psi a kočky 
 
 
6. INDIKACE 
 
 
7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím čtěte příbalovou informaci. 
 
 
8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y) 
 
Není určeno pro potravinová zvířata. 
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9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á) 
 
 
 
10. DATUM EXSPIRACE 
 
EXP: {měsíc/rok} 
 
 
11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte blistr v krabičce. 
 
 
12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci. 
 
 
13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ 
SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 
 
 
14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“ 
 
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  
 
Doplní se národní údaje 
 
 
16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO  
 
Doplní se národní údaje 
 
 
17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE 
 
Č. š.: {číslo} 
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MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
Blistr s 10 tabletami a 50 tabletami 
 
 
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 100 mg tablety pro psy a kočky 
doxycyclinum 
 
 
2. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 

 
 
3. DATUM EXSPIRACE 
 
EXP: {měsíc/rok} 
 
 
4. ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot {číslo} 
 
 
5. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ 
 
Pouze pro zvířata. 
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B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
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PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

{smyšlený název} 100 mg tablety pro psy a kočky 
 

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE 
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 
NESHODUJE 

 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Doplní se národní údaje 
 
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: 
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 4 chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francie 
 
 
2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 100 mg tablety pro psy a kočky 
doxycyclinum 
 
 
3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 
 
Každá tableta obsahuje: 
 
Léčivá látka 
Doxycyclinum (jako hyclas)...............................................100 mg 
 
Světle žluté až žluté, bikonvexní, kulaté tablety s dělicí rýhou. 
Tablety lze dělit na dvě stejné části. 
 
 
4. INDIKACE  
 
Psi 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolaných Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
Léčba ehrlichiózy psů (nemoci přenášené klíšťaty) vyvolané Ehrlichia canis. 
 
Kočky 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolané Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
 
5.  KONTRAINDIKACE 
 
Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. 
Nepoužívat u zvířat s nedostatečnou funkcí ledvin nebo jater. 
Nepoužívat u zvířat s onemocněním doprovázeným zvracením nebo dysfagií (potíže s polykáním) 
(viz také bod „Nežádoucí účinky“). 
Nepoužívat u zvířat se známou fotosenzitivitou (viz také bod „Nežádoucí účinky“). 
Nepoužívat u štěňat a koťat před dokončením vývoje zubní skloviny. 
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6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Ve spontánních hlášeních byly velmi vzácně hlášeny gastrointestinální nežádoucí reakce včetně 
zvracení, nevolnosti (příznaky, že zvíře může být nemocné), slinění, ezofagitidy (podráždění jícnu) 
a průjmu.  
Po léčbě tetracykliny se mohou objevit fotosenzitivita a fotodermatitida (podráždění kůže), 
po expozici intenzivnímu slunečnímu záření nebo ultrafialovému světlu (viz také bod 
„Kontraindikace“). 
Použití tetracyklinu v období vývoje zubů může vést k zabarvení zubů. 
 
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel: 
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat) 
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat) 
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat) 
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat) 
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení). 
 
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu 
lékaři. 
 
 
7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
 
Psi a kočky 
 
 
8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Dávkování: 10 mg doxycyklinu na 1 kg živé hmotnosti denně, což odpovídá jedné tabletě na 10 kg 
živé hmotnosti. Dávka může být rozdělena do dvou denních podání. Trvání léčby může být upraveno 
v závislosti na klinické odpovědi po posouzení poměru přínosu/rizika veterinárním lékařem.  
 

Onemocnění Dávkování Trvání léčby 
Infekce dýchacích cest 10 mg/kg a den 5-10 dnů 
Ehrlichióza psů 10 mg/kg a den 28 dnů 

 
 
9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ 
 
Aby bylo zajištěno správné dávkování, je třeba stanovit živou hmotnost zvířat co nejpřesněji, 
aby nedošlo k předávkování nebo poddávkování. Za účelem úpravy dávkování lze tablety rozdělit 
na dvě stejné části. Tablety by se měly podávat s krmivem, aby se zabránilo zvracení. 
 
 
10. OCHRANNÁ LHŮTA  
 
Není určeno pro potravinová zvířata. 
 
 
11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
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Uchovávejte blistr v krabičce. 
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce 
po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci. 
 
12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh 
Pro veterináře 
Infekce vyvolané Ehrlichia canis: léčbu je třeba zahájit při nástupu klinických příznaků. Úplné 
eradikace patogenu není vždy dosaženo, ale léčba po dobu 28 dnů obvykle vede k ústupu klinických 
příznaků a ke snížení bakteriální nálože. Delší doba léčby, založená na základě posouzení poměru 
prospěchu/rizika příslušným veterinárním lékařem, může být vyžadována zvláště u vážné 
nebo chronické ehrlichiózy. Všechny léčené pacienty je třeba pravidelně sledovat, a to i po klinickém 
vyléčení. 
 
Zvláštní opatření pro použití u zvířat 
Tablety by se měly podávat s krmivem, aby se zabránilo zvracení a snížila se pravděpodobnost 
podráždění jícnu. 
 
Přípravek by se měl mladým zvířatům podávat s opatrností, protože tetracykliny jako třída antibiotik 
mohou při podávání v období vývoje zubů způsobit trvalé zabarvení zubů. Humánní literatura však 
naznačuje, že doxycyklin způsobuje tyto abnormality s menší pravděpodobností než ostatní 
tetracykliny, díky své snížené schopnosti chelatovat vápník. 
 
Pro veterináře 
Použití veterinárního léčivého přípravku by mělo být založeno na identifikaci a testování citlivosti 
cílových patogenů. Pokud to není možné, měla by být léčba založena na epidemiologických 
informacích a znalostech citlivosti cílových patogenů na místní/regionální úrovni.  
Použití veterinárního léčivého přípravku odchylně od pokynů uvedených v příbalové informaci může 
zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči doxycyklinu a snížit účinnost léčby jinými tetracykliny 
kvůli možné zkřížené rezistenci. 
Použití veterinárního léčivého přípravku musí být v souladu s oficiálními, národními a regionálními 
pravidly antibiotické politiky. 
 
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: 
Lidé se známou přecitlivělostí na doxycyklin nebo jiné tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu 
s veterinárním léčivým přípravkem a při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem by měli použít 
osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic.  
V případě podráždění kůže vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
Náhodné požití, zvláště dětmi, může způsobit nežádoucí reakce jako je zvracení. Aby se zabránilo 
náhodnému požití, blistry by měly být vloženy zpět do vnějšího obalu a uloženy na bezpečném místě. 
V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
 
Březost a laktace 
Laboratorní studie u potkanů a králíků neprokázaly teratogenní ani embryotoxické účinky 
(malformace nebo deformity embrya) doxycyklinu. Protože však nejsou dostupné informace 
o cílových druzích, použití během březosti se nedoporučuje.  
Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. 
 
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce 
Doxycyklin by se neměl podávat společně s jinými antibiotiky, zejména s látkami s baktericidním 
účinkem jako např. betalaktamy (např. penicilin, ampicilin). Může se vyskytnout zkřížená rezistence 
k tetracyklinům.  
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Poločas eliminace doxycyklinu je zkrácen současnou aplikací barbiturátů (některé typy sedativ 
a trankvilizérů), phenytoinu a karbamazepinu (dva typy antiepileptik).  
U pacientů podstupujících antikoagulační léčbu (léky na ředění krve) může být nutné upravit 
dávkování, protože tetracykliny snižují plazmatickou aktivitu protrombinu. 
Vyhněte se současnému podávání perorálních absorbentů, antacid (léky k ochraně žaludeční sliznice) 
a přípravků obsahujících multivalentní kationty, protože snižují dostupnost doxycyklinu. 
 
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) 
Při pětinásobném překročení doporučené dávky se může u psů objevit zvracení. U psů byly hlášeny 
zvýšené hladiny ALT, GGT, ALP a celkového bilirubinu při pětinásobném předávkování. 
 
 
13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. 
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. 
Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
15. DALŠÍ INFORMACE 
 
Velikosti balení: 
1x 50 tablet, 2x 10 tablet, 5x 10 tablet, 10x 10 tablet, 50x 10 tablet nebo 100x 10 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím 
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
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PŘÍLOHA I 
 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 
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1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 250 mg tablety pro psy 
 
 
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 
             
Každá tableta obsahuje: 
 
Léčivá látka: 
Doxycyclinum (jako hyclas)  250 mg 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ FORMA 
 
Tablety 
Světle žluté až žluté, bikonvexní, kulaté tablety s dělící rýhou. 
Tablety lze dělit na dvě stejné části. 
 
 
4. KLINICKÉ ÚDAJE 
 
4.1 Cílové druhy zvířat 
 
Psi 
 
4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat  
 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolaných Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
Léčba ehrlichiózy psů vyvolané Ehrlichia canis. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. 
Nepoužívat u zvířat s nedostatečnou funkcí ledvin nebo jater. 
Nepoužívat u zvířat s onemocněním doprovázeným zvracením nebo dysfagií (viz také bod 4.6). 
Nepoužívat u zvířat se známou fotosenzitivitou (viz také bod 4.6). 
Nepoužívat u štěňat před dokončením vývoje zubní skloviny. 
 
4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh 
 
Infekce vyvolané Ehrlichia canis: léčbu je třeba zahájit při nástupu klinických příznaků. Úplné 
eradikace patogenu není vždy dosaženo, ale léčba po dobu 28 dnů obvykle vede k ústupu klinických 
příznaků a ke snížení bakteriální nálože. Delší doba léčby, založená na základě posouzení poměru 
prospěchu/rizika příslušným veterinárním lékařem, může být vyžadována zvláště u vážné 
nebo chronické ehrlichiózy. Všechny léčené pacienty je třeba pravidelně sledovat, a to i po klinickém 
vyléčení. 
 
4.5 Zvláštní opatření pro použití 
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Zvláštní opatření pro použití u zvířat 
Tablety by se měly podávat s krmivem, aby se zabránilo zvracení a snížila se pravděpodobnost 
podráždění jícnu. 
 
Přípravek by se měl mladým zvířatům podávat s opatrností, protože tetracykliny jako třída antibiotik 
mohou při podávání v období vývoje zubů způsobit trvalé zabarvení zubů. Humánní literatura však 
naznačuje, že doxycyklin způsobuje tyto abnormality s menší pravděpodobností než ostatní 
tetracykliny, díky své snížené schopnosti chelatovat vápník. 
 
Použití veterinárního léčivého přípravku by mělo být založeno na identifikaci a testování citlivosti 
cílových patogenů. Pokud to není možné, měla by být léčba založena na epidemiologických 
informacích a znalostech citlivosti cílových patogenů na místní/regionální úrovni. 
 
Použití veterinárního léčivého přípravku odchylně od pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku 
(SPC) může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči doxycyklinu a snížit účinnost léčby jinými 
tetracykliny kvůli možné zkřížené rezistenci. 
Použití veterinárního léčivého přípravku musí být v souladu s oficiálními, národními a regionálními 
pravidly antibiotické politiky. 
 
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům 
Lidé se známou přecitlivělostí na doxycyklin nebo jiné tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu 
s veterinárním léčivým přípravkem a při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem by měli použít 
osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic.  
V případě podráždění kůže vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
Náhodné požití, zvláště dětmi, může způsobit nežádoucí reakce jako je zvracení. Aby se zabránilo 
náhodnému požití, blistry by měly být vloženy zpět do vnějšího obalu a uloženy na bezpečném místě. 
V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
 
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost) 
 
Ve spontánních hlášeních byly velmi vzácně hlášeny gastrointestinální nežádoucí reakce včetně 
zvracení, nevolnosti, slinění, ezofagitidy a průjmu.  
Po léčbě tetracykliny se mohou objevit fotosenzitivita a fotodermatitida, po expozici intenzivnímu 
slunečnímu záření nebo ultrafialovému světlu (viz také bod 4.3). 
Použití tetracyklinu v období vývoje zubů může vést k zabarvení zubů. 
 
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel: 
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat) 
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat) 
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat) 
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat) 
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení). 
 
4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky 
 
Laboratorní studie u potkanů a králíků neprokázaly teratogenní ani embryotoxické účinky 
doxycyklinu. Protože však nejsou dostupné informace o cílových druzích, použití během březosti se 
nedoporučuje.  
Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. 
 
4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce 
 



60/72 
 

Doxycyklin by se neměl podávat společně s jinými antibiotiky, zejména s látkami s baktericidním 
účinkem jako např. betalaktamy. Může se vyskytnout zkřížená rezistence vůči tetracyklinům.  
Poločas eliminace doxycyklinu je zkrácen současnou aplikací barbiturátů, phenytoinu 
a karbamazepinu.  
U pacientů podstupujících antikoagulační léčbu může být nutné upravit dávkování, protože 
tetracykliny snižují plazmatickou aktivitu protrombinu. 
Vyhněte se současnému podávání perorálních absorbentů, antacid a přípravků obsahujících 
multivalentní kationty, protože snižují dostupnost doxycyklinu.  
 
4.9 Podávané množství a způsob podání 
 
Perorální podání. 
Dávkování: 10 mg doxycyklinu na 1 kg živé hmotnosti denně což odpovídá jedné tabletě na 25 kg živé 
hmotnosti. Aby bylo zajištěno správné dávkování, je třeba stanovit živou hmotnost zvířat co 
nejpřesněji, aby nedošlo k předávkování nebo poddávkování. Za účelem úpravy dávkování lze tablety 
rozdělit na dvě stejné části. Dávka může být rozdělena do dvou denních podání. Trvání léčby může být 
upraveno v závislosti na klinické odpovědi po posouzení poměru přínosu/rizika veterinárním lékařem.  
 

Onemocnění Dávkování Trvání léčby 
Infekce dýchacích cest 10 mg/kg a den 5-10 dnů 
Ehrlichióza psů 10 mg/kg a den 28 dnů 

 
4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné 
 
Při pětinásobném překročení doporučené dávky se může u psů objevit zvracení. U psů byly hlášeny 
zvýšené hladiny ALT, GGT, ALP a celkového bilirubinu při pětinásobném předávkování. 
 
4.11 Ochranné lhůty 
 
Není určeno pro potravinová zvířata. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, tetracykliny.  
ATCvet kód: QJ01AA02. 
 
5.1 Farmakodynamické vlastnosti  
 
Doxycyklin je širokospektrální antibiotikum ze třídy tetracyklinů, účinné proti velkému počtu 
grampozitivních i gramnegativních bakterií včetně aerobních i anaerobních druhů.  
 
Doxycyklin inhibuje syntézu bakteriálních proteinů vazbou na 30-S ribozomální podjednotku. To 
narušuje vazbu aminoacetyl-tRNA k akceptorovému místu na mRNA ribozomálním komplexu a brání 
navázání aminokyselin na peptidové řetězce v průběhu elongace; doxycyklin má převážně 
bakteriostatický účinek. 
 
Penetrace doxycyklinu do bakteriální buňky je zprostředkována jak aktivním transportem, tak pasivní 
difuzí. 
Mezi hlavní mechanismy získané rezistence k antibiotikům ze třídy tetracyklinů patří aktivní eflux 
a ribozomální ochrana. Třetí mechanismus je enzymatická degradace. Geny zprostředkovávající 
rezistenci mohou nést plazmidy nebo transpozony, jako například tet(M), tet(O), a tet(B), které lze 
nalézt u grampozitivních i gramnegativních organismů včetně klinických izolátů.  
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Zkřížená rezistence k jiným tetracyklinům je běžná, ale závisí na mechanismu rezistence. Díky vyšší 
rozpustnosti v tucích a větší schopnosti prostupovat buněčnou membránou (v porovnání s tetracykliny) 
si doxycyklin zachovává určitý stupeň účinnosti proti mikroorganismům se získanou rezistencí 
k tetracyklinům mechanismem efluxní pumpy. Rezistence zprostředkovaná ochranou ribozomálních 
proteinů však způsobuje zkříženou rezistenci vůči doxycyklinu.  
 
Následující hodnoty MIC pro cílové bakterie byly shromážděny v letech 2017 až 2018 jako součást 
probíhajících studií evropské surveillance.  
 

Bakteriální patogen Původ (počet testovaných 
kmenů) 

MIC50 
(µg/ml) 

MIC90 
(µg/ml) 

Bordetella bronchiseptica Pes – dýchací cesty (38) 0,12 0,5 
Pasteurella spp. Pes – dýchací cesty (27) 0,12 0,25 

 
Údaje o citlivosti k antibiotikům pro Ehrlichia canis jsou omezené. 

 
5.2 Farmakokinetické údaje  

 
Absorpce 
Po perorálním podání je biologická dostupnost doxycyklinu 45 % u psů. Maximální koncentrace 
4,5 µg/ml jsou dosaženy během 3 hodin po perorálním podání, což podporuje rychlé vstřebávání 
doxycyklinu z gastrointestinálního traktu.  

 
Distribuce 
Doxycyklin je díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem široce distribuován v celém organismu, 
protože je vysoce rozpustný v tucích. Distribuční objem je 1,72 l/kg u psů, což podporuje, 
že doxycyklin difunduje z krve do tkání. Vazba na bílkoviny se uvádí jako 91,75 % ± 0,63 a 91,4 % 
v literatuře. Koncentrace ve tkáních, s výjimkou kůže, jsou obvykle vyšší než hladiny v plazmě, včetně 
vylučovacích orgánů (játra, ledviny a střevo) a plic. 

 
Eliminace 
Po jednorázovém podání je poločas eliminace (T1/2) 7,84 hodin. Vylučování probíhá v nezměněné 
aktivní formě (90 %) prostřednictvím trusu (přibližně 75 %), moči (přibližně 25 %) a méně než 5 % 
prostřednictvím žlučovodů. 

 
 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 
 
6.1 Seznam pomocných látek 
 
Mikrokrystalická celulosa 
Magnesium-stearát 
 
6.2 Hlavní inkompatibility 
 
Nejsou známy. 
 
6.3 Doba použitelnosti 
 
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.  
 
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte blistr v krabičce. 
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6.5 Druh a složení vnitřního obalu 
 
Blistry (komplex polyvinyl chlorid acetyl chloridu a hliníková fólie) s 10 tabletami v papírové 
krabičce. 
 
Papírová krabička obsahující 1 blistr po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 2 blistry po 10 tabletách 
Papírová krabička obsahující 10 blistrů po 10 tabletách 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku 

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku  
 
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí 
být likvidován podle místních právních předpisů. 
 
 
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  
 
Doplní se národní údaje 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ 
 
Neuplatňuje se. 
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PŘÍLOHA III 
 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
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A. OZNAČENÍ NA OBALU 
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PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Papírová krabička 1x 10 tablet, 2x 10 tablet, 10x 10 tablet 
 
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 250 mg tablety pro psy 
doxycyclinum 
 
 
2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
Každá tableta obsahuje:  
Doxycyclinum (jako hyclas)........................................250 mg 
 
 
3. LÉKOVÁ FORMA 
 
Tablety 
 
 
4. VELIKOST BALENÍ 
 
1x 10 tablet 
2x 10 tablet 
10x 10 tablet 
 
 
5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
 
Psi  
 
 
6. INDIKACE 
 
 
 
7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím čtěte příbalovou informaci. 
 
 
8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y) 
 
Není určeno pro potravinová zvířata. 
 
 
9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á) 
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10. DATUM EXSPIRACE 
 
EXP: {měsíc/rok} 
 
 
11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte blistr v krabičce. 
 
 
12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci. 
 
 
13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ 
SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 
 
 
14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“ 
 
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  
 
Doplní se národní údaje 
 
 
16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO  
 
Doplní se národní údaje 
 
 
17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE 
 
Č. š.: {číslo} 
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MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
Blistr s 10 tabletami  
 
 
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 250 mg tablety pro psy  
Doxycyclinum 
 
 
2. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 

 
 
3. DATUM EXSPIRACE 
 
EXP: {měsíc/rok} 
 
 
4. ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot {číslo} 
 
 
5. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ 
 
Pouze pro zvířata. 
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B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
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PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

{smyšlený název} 250 mg tablety pro psy 
 
1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE 
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 
NESHODUJE 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Doplní se národní údaje 
 
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: 
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 4 chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francie 
 
 
2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
{smyšlený název} 250 mg tablety pro psy  
doxycyclinum 
 
 
3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 
 
Každá tableta obsahuje: 
 
Léčivá látka 
Doxycyclinum (jako hyclas)...............................................250 mg 
 
Světle žluté až žluté, bikonvexní, kulaté tablety s dělicí rýhou. 
Tablety lze dělit na dvě stejné části. 
 
 
4. INDIKACE  
 
Léčba infekcí dýchacích cest včetně rhinitidy, tonsilitidy a bronchopneumonie vyvolaných Bordetella 
bronchiseptica a Pasteurella spp. citlivými k doxycyklinu. 
 
Léčba ehrlichiózy psů (nemoci přenášené klíšťaty) vyvolané Ehrlichia canis. 
 
 
5.  KONTRAINDIKACE 
 
Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. 
Nepoužívat u zvířat s nedostatečnou funkcí ledvin nebo jater. 
Nepoužívat u zvířat s onemocněním doprovázeným zvracením nebo dysfagií (potíže s polykáním) 
(viz také bod „Nežádoucí účinky“). 
Nepoužívat u zvířat se známou fotosenzitivitou (viz také bod „Nežádoucí účinky“). 
Nepoužívat u štěňat před dokončením vývoje zubní skloviny. 
 
 
6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Ve spontánních hlášeních byly velmi vzácně hlášeny gastrointestinální nežádoucí reakce včetně 
zvracení, nevolnosti (příznaky, že zvíře může být nemocné), slinění, ezofagitidy (podráždění jícnu) 
a průjmu.  
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Po léčbě tetracykliny se mohou objevit fotosenzitivita a fotodermatitida (podráždění kůže), 
po expozici intenzivnímu slunečnímu záření nebo ultrafialovému světlu (viz také bod 
„Kontraindikace“). 
Použití tetracyklinu v období vývoje zubů může vést k zabarvení zubů. 
 
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel: 
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat) 
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat) 
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat) 
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat) 
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení). 
 
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu 
lékaři. 
 
 
7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
 
Psi.  
 
 
8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Dávkování: 10 mg doxycyklinu na 1 kg živé hmotnosti denně, což odpovídá jedné tabletě na 25 kg 
živé hmotnosti. Dávka může být rozdělena do dvou denních podání. Trvání léčby může být upraveno 
v závislosti na klinické odpovědi po posouzení poměru přínosu/rizika veterinárním lékařem.  
 

Onemocnění Dávkování Trvání léčby 
Infekce dýchacích cest 10 mg/kg a den 5-10 dnů 
Ehrlichióza psů 10 mg/kg a den 28 dnů 

 
 
9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ 
 
Aby bylo zajištěno správné dávkování, je třeba stanovit živou hmotnost zvířat co nejpřesněji, 
aby nedošlo k předávkování nebo poddávkování. Za účelem úpravy dávkování lze tablety rozdělit 
na dvě stejné části. Tablety by se měly podávat s krmivem, aby se zabránilo zvracení. 
 
 
10. OCHRANNÁ LHŮTA  
 
Není určeno pro potravinová zvířata. 
 
 
11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte blistr v krabičce. 
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce 
po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci. 
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12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh 
Pro veterináře 
Infekce vyvolané Ehrlichia canis: léčbu je třeba zahájit při nástupu klinických příznaků. Úplné 
eradikace patogenu není vždy dosaženo, ale léčba po dobu 28 dnů obvykle vede k ústupu klinických 
příznaků a ke snížení bakteriální nálože. Delší doba léčby, založená na základě posouzení poměru 
prospěchu/rizika příslušným veterinárním lékařem, může být vyžadována zvláště u vážné 
nebo chronické ehrlichiózy. Všechny léčené pacienty je třeba pravidelně sledovat, a to i po klinickém 
vyléčení. 
 
Zvláštní opatření pro použití u zvířat 
Tablety by se měly podávat s krmivem, aby se zabránilo zvracení a snížila se pravděpodobnost 
podráždění jícnu. 
 
Přípravek by se měl mladým zvířatům podávat s opatrností, protože tetracykliny jako třída antibiotik 
mohou při podávání v období vývoje zubů způsobit trvalé zabarvení zubů. Humánní literatura však 
naznačuje, že doxycyklin způsobuje tyto abnormality s menší pravděpodobností než ostatní 
tetracykliny, díky své snížené schopnosti chelatovat vápník. 
 
Pro veterináře 
Použití veterinárního léčivého přípravku by mělo být založeno na identifikaci a testování citlivosti 
cílových patogenů. Pokud to není možné, měla být léčba založena na epidemiologických informacích 
a znalostech citlivosti cílových patogenů na místní/regionální úrovni.  
Použití veterinárního léčivého přípravku odchylně od pokynů uvedených v příbalové informaci může 
zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči doxycyklinu a snížit účinnost léčby jinými tetracykliny 
kvůli možné zkřížené rezistenci. 
Použití veterinárního léčivého přípravku musí být v souladu s oficiálními, národními a regionálními 
pravidly antibiotické politiky. 
 
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: 
Lidé se známou přecitlivělostí na doxycyklin nebo jiné tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu 
s veterinárním léčivým přípravkem a při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem by měli použít 
osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic.  
V případě podráždění kůže vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
Náhodné požití, zvláště dětmi, může způsobit nežádoucí reakce jako je zvracení. Aby se zabránilo 
náhodnému požití, blistry by měly být vloženy zpět do vnějšího obalu a uloženy na bezpečném místě. 
V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 
 
Březost a laktace 
Laboratorní studie u potkanů a králíků neprokázaly teratogenní ani embryotoxické účinky 
(malformace nebo deformity embrya) doxycyklinu. Protože však nejsou dostupné informace 
o cílových druzích, použití během březosti se nedoporučuje.  
Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. 
 
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce 
Doxycyklin by se neměl podávat společně s jinými antibiotiky, zejména s látkami s baktericidním 
účinkem jako např. betalaktamy (např. penicilin, ampicilin). Může se vyskytnout zkřížená rezistence 
vůči tetracyklinům.  
Poločas eliminace doxycyklinu je zkrácen současnou aplikací barbiturátů (některé typy sedativ 
a trankvilizérů), phenytoinu a karbamazepinu (dva typy antiepileptik).  
U pacientů podstupujících antikoagulační léčbu (léky na ředění krve) může být nutné upravit 
dávkování, protože tetracykliny snižují plazmatickou aktivitu protrombinu. 
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Vyhněte se současnému podávání perorálních absorbentů, antacid (léky k ochraně žaludeční sliznice) 
a přípravků obsahujících multivalentní kationty, protože snižují dostupnost doxycyklinu. 
 
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) 
Při pětinásobném překročení doporučené dávky se může u psů objevit zvracení. U psů byly hlášeny 
zvýšené hladiny ALT, GGT, ALP a celkového bilirubinu při pětinásobném předávkování. 
 
 
13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA 
 
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. 
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. 
Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
15. DALŠÍ INFORMACE 
 
 
Velikosti balení: 
1x 10 tablet, 2x 10 tablet nebo 10x 10 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím 
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
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