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Clevor
Clevori ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Mis on Clevor ja milleks seda kasutatakse?
Clevor on veterinaarravim, mida kasutatakse koertel oksendamise esilekutsumiseks. Ravim sisaldab
toimeainena ropinirooli.
Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Clevorit kasutatakse?
Clevor on silmatilgalahus, mida tilgutatakse silma 1–8 tilka, sõltuvalt koera kehamassist. Kui vaja on
rohkem kui üht tilka, tuleb annus jagada mõlema silma vahel, ning kui vaja on 6 või enam tilka, tuleb
annus jagada 2 manustamiskorrale, mille vahele peab jääma 1–2 minutit. Kui koer 15 minuti jooksul
alates ravimi manustamisest ei oksenda, võib ravi korrata. Ravimit tohib manustada üksnes
veterinaararst või veterinaararsti hoolika järelevalve all. Clevor on retseptiravim.
Kui vajate Clevoriga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma
veterinaararsti või apteekri poole.

Kuidas Clevor toimib?
Ropinirool on dopamiini agonist, mis tähendab, et see toimib samamoodi nagu dopamiin. Dopamiin
toimib virgatsainena okserefleksi juhtivas ajuosas. Seda ajuosa stimuleerides kutsub ropinirool esile
oksendamise.

Milles seisneb uuringute põhjal Clevori kasulikkus?
132 tervel koeral tehtud väliuuringus, milles võrreldi Clevorit platseeboga (näiv ravim), oksendas 95%
koertest 30 minuti jooksul. 13%-le koertest anti 20 minuti järel teine annus, kuna nad ei olnud veel
oksendanud. Kolmel koeral ei tekkinud oksendamist üldse, vaatamata teise annuse manustamisele.
Silmatilkadena platseebot saanud 32 koerast oksendas ainult üks koer.
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Mis riskid Clevoriga kaasnevad?
Clevori kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 loomal 10st) on lühiajaline kerge
silma hüpereemia (punetus), nõrevool silmadest, kolmanda silmalau eendumine, blefarospasm (silma
kontrollimatu sulgemine silmalau lihaste kokkutõmmete tõttu), mööduv kergekujuline energiapuudus
ja südame löögisageduse kiirenemine.
Clevorit ei tohi kasutada koertel:
•

kellel esineb kesknärvisüsteemi depressiooni (teadvuse hägusus), krampe või muid närvisüsteemi
probleeme, mille tõttu võib tekkida aspiratsioonipneumoonia (kopsukahjustus, mis tekib maosisu
sattumisel kopsudesse);

•

kellel on hüpoksia (normaalsest väiksem hapnikusisaldus veres) või düspnoe (hingamisraskused)
või ebapiisavad farüngeaalrefleksid (neelamisrefleksid);

•

kes on alla neelanud terava võõrkeha, söövitavaid aineid, lenduvaid aineid või orgaanilisi lahusteid.

Clevori kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või
loomaga kokku puutuv inimene?
Kokkupuudet Clevoriga peavad vältima isikud, kes on ropinirooli suhtes ülitundlikud (allergilised).
Ravimit ei tohi käsitseda rasedad ega imetavad naised.
Ravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb seda kohta otsekohe pesta veega. Sümptomite
esinemisel tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti.

Clevori Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused
Euroopa Ravimiamet otsustas, et Clevori kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et
ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Clevori kohta
Clevori müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 13/04/2018.
Lisateave Clevori kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary
medicines/European public assessment reports.
Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2018.
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