Tramadol

D I R E C T PA I N K I L L E R

Poszerzamy
granice
analgezji

SZYBKI. SKUTECZNY. WYGODNY W STOSOWANIU.
Tramvetol® (tramadol) – roztwór do wstrzykiwań oraz smaczne tabletki.

Ból ma istotny wpływ
na jakość życia pacjentów
Identyfikacja bólu i zastosowanie właściwego
leczenia poprawia dobrostan pacjenta
Długość życia psów znacznie się wydłużyła1, a w ślad za tym wzrosła liczba psów
cierpiących z powodu bólu.

BÓL OSTRY

BÓL PRZEWLEKŁY

Łatwy do rozpoznania ze względu
na zmiany w zachowaniu zwierzęcia.

Niełatwy do rozpoznania bez badania szczegółowego.

Jęki, skomlenie, wycie.
Zachowanie agresywne bądź wycofanie.
Anoreksja.

Przyjęcie postawy, która pomaga ograniczyć odczuwanie
bólu.
Pogorszenie jakości życia, poczucie dyskomfortu.
Zachowana regularna, ale ograniczona aktywność.

Rola tramadolu w leczeniu przeciwbólowym
Schemat walki z bólem wg zaleceń WHO
Tramadol jest klasyfikowany jako opioid o średnio-silnym działaniu przeciwbólowym,
włączany do terapii jako lek II wyboru.
Tramadol może być również stosowany
KROK TRZECI
jako składnik leczenia multimodalnego.2,3,4

BÓL SILNY
Silne opioidy
KROK DRUGI

BÓL
UMIARKOWANY

KROK PIERWSZY

BÓL ŁAGODNY

Nieopioidowe leki
przeciwbólowe
NLPZ
Paracetamol
Metamizol

Średnio-silne
opioidy

Morfina
Fentanyl
Metadon
Oksykodon
Buprenorfina

Kodeina
Dihydrokodeina
Tramadol
Tramadol może być łączony w terapii
przeciwbólowej z lekami I wyboru.

Zastosowanie terapii łączącej różne leki przeciwbólowe
może mieć miejsce na każdym etapie walki z bólem,
w zależności od sytuacji klinicznej i przyczyn bólu.

Udowodniona skuteczność w leczeniu
ostrego i przewlekłego bólu
Lek Tramvetol zawiera tramadol przeznaczony
do stosowania u zwierząt w leczeniu bólu.
Tramadol wykazuje podwójny mechanizm działania:
	jest nieselektywnym agonistą , i receptorów opioidowych (MOR)
	hamuje wychwyt zwrotny norepinefryny i serotoniny.

Szybkość działania
Tramvetol® wykazuje szybki początek działania przeciwbólowego. Działanie
przeciwbólowe osiągane jest po 10-20 minutach po podaniu i.v. i trwa około
6 godzin.5

Potwierdzona skuteczność
Wysoka skuteczność tramadolu została potwierdzona w badaniach klinicznych
na zwierzętach oraz poparta przez szerokie zastosowanie w leczeniu bólu u ludzi.6

Bezpieczeństwo
Skuteczne i szybkie działanie przeciwbólowe z potwierdzoną bardzo dobrą tolerancją.
W odróżnieniu od innych leków opioidowych nie wpływa na motorykę przewodu
pokarmowego, nie wywołuje bradykardii i depresji układu oddechowego.

Multimodalność
Tramadol może być łączony w terapii z NLPZ, co pozwala na redukcję dawek NLPZ,
jak i częstości występowania działań niepożądanych. Tramadol może być stosowany
w protokole znieczulenia w połączeniu z innymi lekami przeciwbólowymi.4

Łatwość stosowania
Szeroki margines bezpieczeństwa
Liczne badania przeprowadzone na różnych gatunkach zwierząt, dotyczące bólu ostrego,
przewlekłego, działania teratogennego, mutagennego, potwierdziły zarówno skuteczność,
jak i bezpieczeństwo tramadolu.7

Dwie dostępne postaci farmaceutyczne:
- smaczne, podzielne tabletki, łatwe do podania w domu przez właściciela zwierzęcia,
- roztwór do wstrzykiwań o szybkim początku działania.

Tramvetol® poszerza
granice analgezji
Szybki początek działania
Badania farmakokinetyczne wskazują na szybkie wchłanianie tramadolu
i jego wysoką biodostępność8:
	
wchłaniany
w 99,8% po podaniu domięśniowym oraz w 87% po podaniu
doustnym,
	umiarkowane wiązanie leku z białkami.

Działanie przeciwbólowe buprenorfiny i tramadolu
po podaniu i.v. w ostrym bólu
Chociaż buprenorfina może być
silniejsza na pierwszym etapie
leczenia bólu pooperacyjnego,
tramadol jest bezpieczną
i skuteczną alternatywą
w przypadku dłuższego leczenia
przeciwbólowego, ze względu
na szerokie zastosowanie
terapeutyczne i ogólną
tolerancję.9
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Skuteczność przeciwbólowa tramadolu (tabletki)
w leczeniu bólu w przewlekłym zapaleniu stawów
Brak

Skuteczność przeciwbólowa (%)

Porównanie skuteczności
tramadol (tabletki)
vs. meloksykam i karprofen
podczas 7 dni obserwacji.10
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Meloksykam
0,2 mg/kg/dzień
n=17

Karprofen
2,2 mg/kg/dzień
n=16

Tramadol tabletki
2 mg/kg/dzień
n=14

Tramvetol®, doskonały profil
bezpieczeństwa
Tolerancja tramadolu została dokładnie opisana
w badaniach klinicznych
Spośród 89 psów uczestniczących
w badaniu klinicznym, stwierdzono
tylko jeden ciężki epizod, który
wymagał przerwania terapii.10

% pacjentów, u których wystapiły bądź
nie wystąpiły działania niepożądane
1%

99 %
Działania niepożądane

Brak działań niepożądanych

Efekty uboczne stosowania morfiny
i jej pochodnych nie występują w przypadku
stosowania tramadolu
Tramadol ma szeroki margines bezpieczeństwa przy minimalnych
skutkach ubocznych:
	bez stanu euforii podczas stosowania,
	nie działa depresyjnie na układ oddechowy,
	niewielki wpływ na układ sercowo-naczyniowy,
	nie wpływa na motorykę układu pokarmowego,
	brak działania immunosupresyjnego,
	brak problemów z uzależnieniem i tolerancją.

Brak przeciwwskazań do stosowania u młodych psów.

Leczenie ostrego bólu
w warunkach klinicznych
roztwór do wstrzykiwań

Zmniejszanie łagodnego bólu pooperacyjnego
	roztwór do podawania domięśniowego i dożylnego,
	szybki początek działania,
	leczenie, które może być kontynuowane z użyciem tabletek,
	
2-4
mg/kg m.c. (0,04-0,08 ml); maksymalna dzienna dawka wynosi
16 mg/kg m.c.,
	zalecany odstęp czasu pomiędzy kolejnymi dawkami to 6-8 godzin,
	objętości dawek są dostosowane do małych psów oraz szczeniąt.

Schemat dawkowania
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Leczenie ostrego i przewlekłego
bólu w warunkach domowych
tabletki

Ostry i przewlekły ból tkanek miękkich i ból
mięśniowo-szkieletowy, o niewielkim nasileniu
	bezpieczne, skuteczne i niedrogie leczenie,
	podzielne tabletki o aromacie mięsnym, łatwe w zastosowaniu,
	odpowiedni do długoterminowej terapii przeprowadzanej w domu,
	2-4 mg/kg m.c. co 6-8 godzin lub w razie potrzeby zależnie od natężenia bólu,
	szeroki zakres terapeutyczny; maksymalna dzienna dawka wynosi
16 mg/kg m.c.,
	
tabletki
można podzielić na dwie równe części w celu zapewnienia właściwego
dawkowania,
	produkt należy stosować u psów powyżej 6,25 kg m.c.

Schemat dawkowania
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Tramvetol®, nowe możliwości
walki z bólem
	Szybki początek działania6
	Udowodniona skuteczność w zwalczaniu ostrego
i przewlekłego bólu7,8
	Dobrze poznana tolerancja8
	Możliwość zastosowania w terapii multimodalnej3
	Łatwe i praktyczne stosowanie
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Tramadol

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka zawiera:
Substancja czynna:
Tramadol (w postaci chlorowodorku)			
(co odpowiada 50 mg tramadolu chlorowodorku)

43,9 mg

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka
Tabletka biała do prawie białej, z brązowymi kropkami i linią podziału po jednej stronie,
płaska z zaokrąglonymi krawędziami i o charakterystycznym zapachu mięsa.
Tabletkę można podzielić na 2 równe części.
DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Psy ważące powyżej 6,25 kg
WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCELOWYCH GATUNKÓW
ZWIERZĄT
Do zmniejszania ostrego i przewlekłego bólu tkanek miękkich i bólu mięśniowoszkieletowego, o niewielkim nasileniu.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w połączeniu z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami
monoaminooksydazy i inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny.
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na tramadol lub na dowolną substancję
pomocniczą.
Nie stosować u zwierząt z padaczką.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA DLA KAŻDEGO Z DOCELOWYCH GATUNKÓW
ZWIERZĄT
Działanie przeciwbólowe tramadolu chlorowodorku może być zmienne. Uważa się,
że wynika to z indywidualnych różnic w metabolizmie substancji czynnej do głównego
czynnego metabolitu O-demetylotramadolu. U niektórych psów (nie reagujących
na leczenie) może to spowodować brak wystąpienia analgezji. W przypadku bólu
przewlekłego, należy rozważyć analgezję multimodalną. Stan psa powinien być regularnie
monitorowany przez lekarza weterynarii w celu zapewnienia odpowiedniej ulgi w bólu.
W przypadku nawrotu bólu lub niewystarczającej analgezji, konieczna może być ponowna
analiza dotychczasowego postępowania przeciwbólowego.
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Stosować ostrożnie u psów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. U psów
z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm tramadolu do jego czynnych metabolitów
może być upośledzony, co może skutkować zmniejszeniem skuteczności produktu.
Jeden z aktywnych metabolitów tramadolu jest wydalany przez nerki, dlatego też
u psów z zaburzeniami czynności nerek może zaistnieć konieczność zmiany schematu
dawkowania. Należy monitorować czynność nerek i wątroby podczas stosowania
produktu. Przerwanie długotrwałej terapii przeciwbólowej powinno odbywać się
stopniowo, o ile to możliwe.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny
zwierzętom
Tramadol może powodować sedację, nudności i zawroty głowy po przypadkowym
połknięciu, w szczególności przez dzieci. Aby uniknąć przypadkowego połknięcia,
w szczególności przez dziecko, niewykorzystane części tabletki powinny zostać włożone
z powrotem do blistra, a następnie do pudełka oraz przechowywane w bezpiecznym
miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Po przypadkowym połknięciu, w szczególności przez dzieci, należy niezwłocznie zwrócić
się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Po przypadkowym połknięciu przez osobę dorosłą: nie należy prowadzić pojazdów, gdyż
może pojawić się sedacja.
Osoby o znanej nadwrażliwości na tramadol lub na dowolną substancję pomocniczą
powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Myć ręce po kontakcie z produktem.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE (CZĘSTOTLIWOŚĆ I STOPIEŃ NASILENIA)
Często mogą występować łagodna sedacja i senność, szczególnie w przypadku
podawania wyższych dawek. Rzadko po podaniu tramadolu u psów obserwuje się
nudności i wymioty.
Rzadko może pojawić się nadwrażliwość. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości
należy przerwać leczenie.
Bardzo rzadko tramadol może powodować drgawki u psów z niskim progiem pobudliwości
drgawkowej.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą
regułą:
- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a)
niepożądane)
- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
DAWKOWANIE I DROGA PODAWANIA
Do podawania doustnego.
Zalecana dawka 2-4 mg tramadolu chlorowodorku na kg m.c., co 8 godzin lub w razie
potrzeby zależnie od natężenia bólu.
Minimalny odstęp czasu między kolejnymi dawkami wynosi 6 godzin. Maksymalna dzienna
dawka wynosi 16 mg/kg. Ponieważ indywidualna odpowiedź na tramadol jest zmienna
i zależy częściowo od dawki, wieku pacjenta, indywidualnych różnic we wrażliwości na ból
i stanu ogólnego, optymalny schemat dawkowania powinien być wyznaczony w oparciu
o powyższą dawkę i odstępy między kolejnymi podaniami. Pies powinien być regularnie
badany przez lekarza weterynarii w celu stwierdzenia czy potrzebne jest wdrożenie
dodatkowego postępowania przeciwbólowego. Wzmocnienie działania przeciwbólowego
można osiągnąć poprzez zwiększanie dawki tramadolu aż do osiągnięcia dawki
maksymalnej i/lub poprzez zastosowanie analgezji multimodalnej i innych produktów
przeciwbólowych.
Należy pamiętać, że poniższa tabela dawkowania jest tabelą orientacyjną uwzględniającą
najwyższą dawkę 4 mg na kg m.c. Tabela podaje liczbę tabletek do podania przy
uwzględnieniu dawki 4 mg tramadolu chlorowodorku na kg m.c.
4 mg / kg m.c.

Liczba tabletek Tramadol 50 mg

< 6,25 kg

Nie dotyczy

6,25 kg

½

12,5 kg

1

18,75 kg

1+½

25 kg

2

31,25 kg

2+½

37,5 kg

3

50 kg

4

62,5 kg

5

Tabletki można dzielić na 2 równe części w celu zapewnienia właściwego dawkowania.
Aby podzielić tabletkę należy położyć ją stroną z linią podziału do góry i nacisnąć kciukiem
w dół obie połówki tabletki.
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Virbac
1ère avenue 2065 m LID
06516 Carros
Francja
NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 2992/20. Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB.
KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
07/2020
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Tramvetol 50 mg tabletki dla psów

Tramadol

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każdy ml zawiera:
Substancja czynna:
Tramadol (w postaci chlorowodorku)
		
(co odpowiada 50 mg tramadolu chlorowodorku)

43,9 mg

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do wstrzykiwań
Klarowny i bezbarwny roztwór, bez widocznych cząstek
WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCELOWYCH GATUNKÓW
ZWIERZĄT
Do zmniejszania łagodnego bólu pooperacyjnego.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną
substancję pomocniczą.
Nie stosować w połączeniu z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami
monoaminooksydazy i inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny.
Nie stosować u zwierząt z padaczką.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA DLA KAŻDEGO Z DOCELOWYCH GATUNKÓW
ZWIERZĄT
Działanie przeciwbólowe tramadolu chlorowodorku może być zmienne. Uważa się,
że wynika to z indywidualnych różnic w metabolizmie substancji czynnej do głównego
czynnego metabolitu O-demetylotramadolu. U niektórych psów (nie reagujących
na leczenie) może to spowodować brak wystąpienia analgezji. Dlatego stan psa powinien
być regularnie monitorowany przez lekarza weterynarii, aby zapewnić odpowiednią
skuteczność leku.
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Stosować ostrożnie u psów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. U psów
z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm tramadolu do jego czynnych metabolitów
może być upośledzony, co może skutkować zmniejszeniem skuteczności produktu.
Jeden z aktywnych metabolitów tramadolu jest wydalany przez nerki, dlatego też
u psów z zaburzeniami czynności nerek może zaistnieć konieczność zmiany schematu
dawkowania. Należy monitorować czynność nerek i wątroby podczas stosowania
produktu.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny
zwierzętom
Osoby o znanej nadwrażliwości na tramadol lub na dowolną substancję pomocniczą
powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Produkt może powodować podrażnienie skóry i oczu. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami.
Myć ręce po kontakcie z produktem. W razie przypadkowego kontaktu z oczami, należy
przemyć je wodą.

Produkt może powodować nudności i zawroty głowy. Unikać przypadkowego wstrzyknięcia.
Jeśli pojawią się objawy należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi
ulotkę informacyjną lub opakowanie. Jakkolwiek, nie należy prowadzić pojazdów, gdyż
może pojawić się sedacja.
Brak jest wystarczających dowodów na bezpieczeństwo tramadolu u kobiet w ciąży.
Kobiety w ciąży i kobiety w wieku rozrodczym powinny zatem zachować szczególną
ostrożność podczas obchodzenia się z tym produktem, a w przypadku narażenia
natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE (CZĘSTOTLIWOŚĆ I STOPIEŃ NASILENIA)
Po podaniu tramadolu u psów sporadycznie obserwuje się nudności i wymioty.
Rzadko może pojawić się nadwrażliwość. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości
należy przerwać leczenie.
Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą
regułą:
- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a)
niepożądane)
- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
DAWKOWANIE I DROGA PODAWANIA
Do podawania domięśniowego lub dożylnego: 2-4 mg tramadolu chlorowodorku na kg
m.c., co odpowiada 0,04-0,08 ml produktu na kg m.c. Podania można powtarzać co 6
do 8 godzin (3-4 razy dziennie). Zalecana maksymalna dzienna dawka wynosi 16 mg/kg.
Podawanie dożylne musi odbywać się bardzo powoli.
Ponieważ indywidualna odpowiedź na tramadol jest zmienna i zależy częściowo od dawki,
wieku pacjenta, indywidualnych różnic we wrażliwości na ból i stanu ogólnego, optymalny
schemat dawkowania powinien być wyznaczony w oparciu o powyższą dawkę i odstępy
między kolejnymi podaniami. W przypadku gdy produkt nie zapewnia odpowiedniego
działania przeciwbólowego w ciągu 30 minut po podaniu lub podczas zakładanych
okresów czasowych, należy podać inny produkt przeciwbólowy.
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Virbac
1ère avenue 2065 m LID
06516 Carros
Francja
NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 2993/20. Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB.
KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Tramvetol 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów

