EMA/115145/2018
EMEA/V/C/004417

Clevor
Clevor ir jo registracijos ES motyvų apžvalga

Kas yra Clevor ir kam jis naudojamas?
Clevor – tai veterinarinis vaistas, kuris naudojamas šunims siekiant sukelti vėmimą. Jo sudėtyje yra
veikliosios medžiagos ropinirolio.
Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje.

Kaip naudoti Clevor?
Clevor yra akių lašų tirpalas, lašinamas į akis po 1–8 lašus, atsižvelgiant į šuns kūno svorį. Jeigu
reikalinga dozė – daugiau kaip vienas lašas, padalijus į dvi dalis ją reikėtų sulašinti į abi akis, o jeigu
reikia sulašinti 6 ar daugiau lašų, dozę reikėtų padalyti ir sulašinti per 2 kartus 1–2 minučių intervalu.
Jeigu sulašinus vaisto šuo nepradeda vemti per 15 minučių, procedūrą galima pakartoti. Vaistą galima
naudoti tik veterinarijos gydytojui arba jam atidžiai prižiūrint ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą.
Daugiau informacijos apie Clevor naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į
veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Kaip veikia Clevor?
Ropinirolis yra dopamino agonistas, o tai reiškia, kad ši medžiaga imituoja dopamino veikimą.
Dopaminas – tai informaciją perduodanti medžiaga, veikianti toje galvos smegenų dalyje, kuri
kontroliuoja vėmimą. Stimuliuodamas šią galvos smegenų dalį, ropinirolis sukelia vėmimą.

Kokia Clevor nauda nustatyta tyrimuose?
Atliekant lauko tyrimą su 132 sveikais šunimis, kurio metu Clevor buvo lyginamas su placebu (netikru
vaistu), praėjus ne daugiau 30 minučių vėmė 95 proc. šunų. Po 20 minučių 13 proc. šunų buvo
sulašinta antra dozė, kadangi jie nepradėjo vemti. Trys šunys visiškai nevėmė, nepaisant to, kad jiems
buvo sulašinta antra vaisto dozė. 32 šunų grupėje, kurioje šunims į akis buvo sulašinta placebo, vėmė
tik vienas šuo.
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Kokia rizika siejama su Clevor naudojimu?
Dažniausi Clevor šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra trumpalaikė
lengva akių hiperemija (paraudimas), akių išskyros, trečio akies voko išsikišimas, blefarospazmas (akių
užmerkimas dėl akių vokų raumenų susitraukimo), trumpalaikis lengvas energijos trūkumas ir
pagreitėjęs širdies plakimas.
Clevor negalima naudoti šunims:
•

kurių centrinės nervų sistemos veikla sutrikusi (sutrikusi sąmonė), kuriems pasireiškia traukuliai
arba kiti nervų sistemos negalavimai, dėl kurių gali išsivystyti inhaliacinė pneumonija (plaučių
pažeidimas dėl į plaučius patekusio skrandžio turinio);

•

kuriems išsivysčiusi hipoksija (sumažėjęs deguonies kiekis kraujyje), dispnėja (kvėpavimo
sunkumai) arba sutrikę ryklės (rijimo) refleksai;

•

kurie nurijo aštrių svetimkūnių, ėsdinančių medžiagų, lakiųjų medžiagų ar organinių tirpiklių.

Išsamų visų šalutinių reiškinių ir apribojimų naudojant Clevor sąrašą galima rasti informaciniame
lapelyje.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu
kontaktuojantis asmuo?
Žmonės, kurie yra itin jautrūs (alergiški) ropiniroliui, turi vengti sąlyčio su Clevor.
Nėščiosioms ar žindyvėms negalima į rankas imti šio vaisto.
Vaistui patekus ant odos arba į akis, paveiktą vietą reikia nedelsiant nuplauti vandeniu. Pasireiškus
simptomams, reikia kreiptis pagalbos į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba
etiketę.

Kodėl Clevor buvo registruotas ES?
Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Clevor nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir
rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES

Kita informacija apie Clevor
Visoje ES galiojantis Clevor registracijos pažymėjimas suteiktas 2018-04-13.
Išsamią informaciją apie Clevor rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find
medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports.
Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. vasario mėn.
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