
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Covinan 100 mg/ml injekčná suspenzia

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml obsahuje:
Účinná látka:
Proligestonum     100 mg

Pomocné látky:
Metalparabén    1,02 mg
Propylparabén   0,12 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Suspenzia na injekciu.
Biela až takmer biela suspenzia.

4. KLINICKÉ   ÚDAJE

4.1 Cieľový druh

Pes (suka), mačka.

4.2 Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Suky a mačky: oddialenie a potlačenie estru, pseudogravidita, abnormálna laktácia.
Mačky: miliárna dermatitída

4.3 Kontraindikácie

Nepodávať počas gravidity.
I keď je možné liek podávať už počas prvej ruje, tento postup sa neodporúča. Vo všeobecnosti sa 
neodporúča ani podávanie lieku pred prvou rujou.
Zvieratám postihnutým diabetes by sa progestagény nemali podávať.

4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Suky a mačky liečené počas estru môžu zostať plodné asi týždeň. 
U jedincov, ktoré sú v kontakte s inými normálne cyklujúcimi zvieratami môže byť predovšetkým 
v jarnom období znížená účinnosť lieku. V takom prípade sa odporúča skrátiť interval medzi 
jednotlivými podaniami. 
Pri podaní lieku počas ranej alebo neskoršej gravidity môže byť pôrod komplikovaný nedostatočnou 
relaxáciou krčka maternice.
Liek nemá vplyv na výkon závodných chrtov.
Existuje možnosť ochoty k páreniu u ošetrených súk počas trvania príznakov ruje, preto sa odporúča 
zabrániť suke kontaktu so psami.

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
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Liek bol používaný na reguláciu ruje u zvierat postihnutých diabetes bez zaznamenania zmien 
v potrebe inzulínu. I keď u niektorých jedincov používanie lieku malo za následok zvýšenú potrebu 
inzulínu. Odporúča sa preto u diabetických jedincov zvýšená opatrnosť a pozorné sledovane hladiny 
glukózy v moči predovšetkým prvý mesiac po podaní lieku.

Prípady falošnej gravidity, ktoré nereagujú pozitívne ani na podanie druhej dávky lieku sa odporúča 
liečiť radšej konzervatívne (obmedziť príjem tekutín, znížiť obsah uhľohydrátov v kŕmnej dávke, 
zvýšiť fyzickú aktivitu).

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

V prípade náhodného samoinjikovania vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu 
pre používateľov alebo obal lekárovi.

4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

Ako u všetkých progestagénov, prípadný výskyt komplexu cystickej hyperplazie endometria (CEH) 
môže byť prisudzovaný použitiu lieku. I keď pri klinických štúdiách vykonaných s liekom Covinan 
bol celkový výskyt ochorení maternice vrátane pyometry len 0,3% a žiadne z nich nebolo 
zaznamenané u súk ošetrených v proestre.  U zvierat ošetrených depotnými progestagénmi 
obsahujúcimi medroxyprogesteronacetát bol výskyt porúch maternice vyšší (1,4%).

U zvierat ošetrených liekom Covinan je možné niekedy pozorovať prechodné zvýšenie chuti k príjmu 
krmiva, nechuť k pohybu a zvýšenie živej hmotnosti. I keď tieto nežiaduce účinky sa objavujú 
menej často ako po ošetrení progestagénmi prvej generácie, ako sú medroxyprogesteronacetát alebo 
magestrolacetát.

Bezprostredne po podaní je možné niekedy pozorovať krátko trvajúcu bolestivú reakciu. Vzhľadom 
na to, že sa príležitostne môže objaviť odfarbenie a strata srsti v mieste vpichu, odporúča sa 
zvieratám s veľmi jemnou kožou a výstavným jedincom podávať liek z mediálnej strany kožného 
záhybu na slabine alebo v axilárnej oblasti.

Veľmi vzácne sa môže vyskytnúť celková alergická/anafylaktická reakcia vyžadujúca okamžitú liečbu
vhodnými kortikosteroidmi, antihistaminikami alebo adrenalínom.

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie

Nepodávať gravidným zvieratám.

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nepodávať sukám, ktoré boli kvôli prebiehajúcej falošnej gravidite už ošetrené estrogénmi alebo 
progestagénmi.

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Suky: všeobecná dáka je 10-30 mg/kg ž.hm., odporúčané priemerné dávky sú nasledujúce: 

Živá hmotnosť (kg) Dávka (ml)

do 5 1-1,5
5-10 1,5-2,5
10-20 2,5-3,5
20-30 3,5-4,5
30-45 4,5-5,5
45-60 5,5-6,0
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nad 60 10 mg / kg

Mačky:
- oddialenie a potlačenie ruje

Živá hmotnosť (kg) Dávka (ml)

do 3 1,0
3-5 1,0-1,5
nad 5 1,5-2,5

- miliárna dermatitída: 33-50 mg/kg (alebo 1,5 ml na priemernú 3 kg mačku)

Subkutánne.
Pred použitím pretrepať. Používať sterilné injekčné striekačky a ihly. Podávať suchou ihlou (použiť 
inú ihlu na odber dávky z liekovky a inú na jeho podanie).
Liek aplikovať tam, kde je koža dostatočne voľná, najvhodnejšie za lopatkou. Venovať pozornosť 
tomu, aby sa liek neaplikoval intradermálne, subfasciálne, do podkožného tukového tkaniva, alebo do 
jazvovitého tkaniva.
Miesto aplikácie masírovať.

Aplikačná schéma:
Suky:

Dlhodobé oddialenie estru:
- prvá dávka v priebehu anestru alebo pri prvých príznakoch estru
- druhá dávka tri mesiace po prvej dávke
- tretia dávka štyri mesiace po druhej dávke
- ďalšie dávky v 5-mesačných intervaloch

Ak sa v režime dlhodobého oddialenia ruje neočakávane objaví estrus pred tým, ako mala byť podaná 
ďalšia plánovaná dávka, odporúča sa opäť podať odporúčanú dávku a následne sa vrátiť v aplikačnej 
schéme o jeden krok späť, tzn. jednorazovo skrátiť aplikačný interval. Napríklad, pokiaľ sa ruja objaví
u suky, ktorej sa už liek podáva v intervale 5  mesiacov, podá sa jej okamžite (pri prvých príznakoch) 
odporúčaná dávka podľa živej hmotnosti, potom o ďalšie 4 mesiace a potom už opäť v 5-
mesačných intervaloch.

Dočasné oddialenie estru:
Podá sa jedna dávka lieku kedykoľvek v priebehu anestru, ale najneskôr jeden mesiac pred 
očakávanou dobou účinku. Následná ruja sa objaví v priemere za 6 mesiacov po podaní lieku.
Približne u 3% zvierat môže byť tento interval kratší než 3 mesiace a až u 4% dlhší ako 12 mesiacov.

Potlačenie estru:
Podáva sa jedna dávka lieku čo najskôr po objavení sa príznakov proestru. Po podaní lieku sa 
postupne redukuje výtok, zdurenie a atraktivita pre psov až celkom vymiznú v priebehu 5-7 dní. 
Následná ruja sa u väčšiny súk objaví o 5-6 mesiacov po podaní lieku, približne u 3% zvierat môže 
byť tento interval kratší ako 3 mesiace a u 1% dlhší ako 12 mesiacov.

Liečba pseudogravidity:
Podáva sa jedna dávka lieku čo najskôr po objavení sa príznakov. Vo väčšine prípadov psychické 
príznaky vymiznú do 6 dní a laktácia prestane alebo bude výrazne zredukovaná do 9 dní po podaní. 
U približne 20% prípadov sa príznaky môžu opäť objaviť v priebehu 1 mesiaca po terapii, zhruba u 
70% z týchto prípadov odznejú po druhom podaní lieku. Prípady falošnej gravidity, ktoré klinicky 
nereagujú ani na druhé podanie lieku, sa odporúča radšej liečiť konzervatívne (pozri aj bod 4.5.).

Mačky:

Regulácia estru:
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Aplikačné schémy pre dlhodobé oddialenie estru, dočasné oddialenie estru a potlačenie estru sú 
totožné s vyššie uvedenými schémami pre suky, len pri dočasnom oddialení estru sa dávka podáva 
alebo v diestre alebo v anestre. Po podaní lieku po objavení sa príznakov ruje táto obyčajne vymizne 
v priebehu 1-4 dní, ale v niektorých prípadoch môže byť odozva na podanie viditeľná až po 7 dňoch. 
Vzhľadom na to, že mačky sú sezónne polyestrické, je opätovný nástup ruje po podaní veľmi 
variabilný. I keď pri jednej štúdii bolo 11% mačiek opäť v ruji do 5 mesiacov po podaní v anestre 
a 30% po podaní v diestre. Interval opätovného nástupu ruje sa ešte predĺži po nástupe obdobia 
pohlavného pokoja (anestrus).

Liečba a prevencia miliárnej dermatitídy mačiek:
Jedna dávka lieku často postačuje, druhú dávku je možné podať po 14 dňoch, pokiaľ klinická odozva 
nie dostatočná. V závislosti od klinickej odozvy stav môže vyžadovať podanie v 4 mesačných 
intervaloch, prípadne častejšie.

4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné

Nie je uvedené.

4.11 Ochranná  lehota 

Netýka sa.

5. FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: progestagény, deriváty 4 pregnénu
ATCvet: QG03DA90   

Proligeston je progestagénny steroid s antigonadotropným účinkom. Pôsobí prostredníctvom 
negatívnej spätnej väzby na hypotalamo-hypofyzárny systém navodením zníženej koncentrácie 
luteinizačného hormónu (LH).

Ak sa podáva na začiatku ruje, pokles koncentrácie LH zablokuje rast folikulov a produkciu estradiolu
veľkými, rastúcimi folikulmi. Rastúce folikuly atrofujú a ruja sa zastaví.

Ak sa podáva v anestrickej fáze, udržiava nízke koncentrácie LH. Toto zabraňuje rastu folikulov a tým
i nástupu gravidity.

Ak koncentrácie proligestonu poklesnú až na nedetekovateľné hodnoty, znovu sa obnoví sekrécia LH 
zabezpečujúca reverzibilitu potlačujúcich a kontraceptívnych účinkov.

Proligeston nemá žiadnu androgénnu účinnosť, má nepatrnú kortikosteroidnú účinnosť a veľmi slabú 
estrogénnu účinnosť.

5.2    Farmakokinetické údaje

Po subkutánnej injekcii sukám sa maximálne koncentrácie v plazme (29  12 ng/ml) dosiahnu 
v priebehu 3,5  2 dni po podaní. Následne začne jeho koncentrácia v krvi dvojfázovo klesať. Polčas 
rozpadu proligestonu v priebehu alfa fázy je približne 9  5 dní, zatiaľ čo v neskoršej beta fáze tento
trvá 150  75 dní. Táto dlhodobá účinnosť je spôsobená zložením lieku spôsobujúcim pravdepodobne
akumuláciu v tukových tkanivách a entero-hepatálnu cirkuláciu.
Proligeston sa vylučuje výkalmi.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
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6.1 Zoznam pomocných látok

Lecitín
Sorbitanpalmitát
Metylparabén
Propylparabén
Dihydrát citronanu sodného
Dihydrogenfosforečnan draselný
Makrogol 4000
Polysorbát 40
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe

6.3 Čas použiteľnosti 

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 3 roky.
Po prvom otvorení ihneď spotrebovať.

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C.
Chrániť pred svetlom.

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu

Sklenené liekovky typ I (Ph.Eur.), uzatvorené halogénbutylovou zátkou a zapečatené hliníkovým 
viečkom. Vonkajší obal: papierová krabička. Priložená písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 1 x 20 ml.

6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, 
prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované 
v súlade s platnými predpismi.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII 

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/245/92-S

9. DÁTUM PRVÉHO ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII ALEBO DÁTUM 
PREDĹŽENIA PLATNOSTI ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

23.12.1994, 7.1.2000, 27.6.2005/24.9.2012

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA Neuplatňuje sa.
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ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

{Papierová škatuľka}

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Covinan 100 mg/ml injekčná suspenzia
Proligestonum

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

1 ml obsahuje:
Proligestonum     100 mg

Pomocné látky:
Metalparabén    1,02 mg
Propylparabén   0,12 mg

3. LIEKOVÁ FORMA 

Suspenzia na injekciu.

4. VEĽKOSŤ BALENIA

20 ml

5. CIEĽOVÝ DRUH

Pes (suka), mačka

6. INDIKÁCIA (INDIKÁCIE) 

Suky a mačky: oddialenie a potlačenie estru, pseudogravidita, abnormálna laktácia.
Mačky: miliárna dermatitída

7. SPÔSOB  A CESTA PODANIA LIEKU

Subkutánne.
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

9. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}
Po prvom otvorení ihneď spotrebovať.

10. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25°C.
Chrániť pred svetlom.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO 
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LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované 
v súlade s platnými predpismi.

12.      OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA         
                      TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú 

Len pre zvieratá - vydáva sa na veterinárny predpis.

13. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ“

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

14. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII 

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko

15. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

96/245/92-S

16. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot. {číslo}
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MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM 
OBALE

{Štítok}

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Covinan 

2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK) 

1 ml obsahuje:
Proligestonum       100 mg

3. OBSAH V OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH 

20 ml

4. SPÔSOB PODANIA LIEKU

Subkutánne.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:  {číslo}

6. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}
Po prvom otvorení ihneď spotrebovať.

7. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.
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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Covinan 100 mg/ml injekčná suspenzia

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA 
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ 
IDENTICKÍ

Intervet International B.V.,Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandsko

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Covinan 100 mg/ml injekčná suspenzia
Proligestonum  

3. ZLOŽENIE:ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY

1 ml obsahuje:
Účinné látky:
Proligestonum    100 mg

Pomocné látky:
Metalparabén    1,02 mg
Propylparabén   0,12 mg

Biela až takmer biela suspenzia.

4. INDIKÁCIA(-E)

Suky a mačky: oddialenie a potlačenie estru, pseudogravidita, abnormálna laktácia.
Mačky: miliárna dermatitída

5. KONTRAINDIKÁCIE

Nepodávať počas gravidity.
I keď je možné liek podávať už počas prvej ruje, tento postup sa neodporúča. Vo všeobecnosti sa 
neodporúča ani podávanie lieku pred prvou rujou.
Pacientom postihnutým diabetes by sa progestagény nemali podávať.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Ako u všetkých progestagénov, prípadný výskyt komplexu cystickej hyperplazie endometria (CEH) 
môže byť prisudzovaný použitiu lieku. I keď pri klinických štúdiách vykonaných s liekom Covinan 
bol celkový výskyt ochorení maternice vrátane pyometry len 0,3% a žiadne z nich nebolo 
zaznamenané u súk ošetrených v proestre.  U zvierat ošetrených depotnými progestagénmi 
obsahujúcimi medroxyprogesteronacetát bol výskyt porúch maternice vyšší (1,4%).

U zvierat ošetrených liekom Covinan je možné niekedy pozorovať prechodné zvýšenie chuti k príjmu 
krmiva, nechuť k pohybu a zvýšenie živej hmotnosti. I keď tieto nežiaduce účinky sa objavujú 
menej často ako po ošetrení progestagénmi prvej generácie, ako sú medroxyprogesteronacetát alebo 
magestrolacetát.

Bezprostredne po podaní je možné niekedy pozorovať krátko trvajúcu bolestivú reakciu. Vzhľadom 
na to, že sa príležitostne môže objaviť odfarbenie a strata srsti v mieste vpichu, odporúča sa 
zvieratám s veľmi jemnou kožou a výstavným jedincom podávať liek z mediálnej strany kožného 
záhybu na slabine alebo v axilárnej oblasti.
Veľmi vzácne sa môže vyskytnúť celková alergická/anafylaktická reakcia vyžadujúca okamžitú liečbu
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vhodnými kortikosteroidmi, antihistaminikami alebo adrenalínom.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej 
informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Pes (suka), mačka

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Suky: všeobecná dáka je 10-30 mg/kg ž.hm., odporúčané priemerné dávky sú nasledujúce: 

Živá hmotnosť (kg) Dávka (ml)

do 5 1-1,5
5-10 1,5-2,5
10-20 2,5-3,5
20-30 3,5-4,5
30-45 4,5-5,5
45-60 5,5-6,0
nad 60 10 mg / kg

Mačky:
- oddialenie a potlačenie ruje

Živá hmotnosť (kg) Dávka (ml)

do 3 1,0
3-5 1,0-1,5
nad 5 1,5-2,5

- miliárna dermatitída: 33-50 mg/kg (alebo 1,5 ml na priemernú 3 kg mačku)

Subkutánne.
Pred použitím pretrepať. Používať sterilné injekčné striekačky a ihly. Podávať suchou ihlou (použiť 
inú ihlu na odber dávky z liekovky a inú na jeho podanie).
Liek aplikovať tam, kde je koža dostatočne voľná, najvhodnejšie za lopatkou. Venovať pozornosť 
tomu, aby sa liek neaplikoval intradermálne, subfasciálne, do podkožného tukového tkaniva, alebo do 
jazvovitého tkaniva. Miesto aplikácie masírovať.

Aplikačná schéma:

Suky:
Dlhodobé oddialenie estru:
- prvá dávka v priebehu anestru alebo pri prvých príznakoch estru
- druhá dávka tri mesiace po prvej dávke
- tretia dávka štyri mesiace po druhej dávke
- ďalšie dávky v 5-mesačných intervaloch

Ak sa v režime dlhodobého oddialenia ruje neočakávane objaví estrus pred tým, než mala byť podaná 
ďalšia plánovaná dávka, odporúča sa opäť podať odporúčanú dávku a následne sa vrátiť v aplikačnej 
schéme o jeden krok späť, tzn. jednorazovo skrátiť aplikačný interval. Napríklad pokiaľ sa ruja objaví 
u suky, ktorej sa už liek podáva v intervale 5  mesiacov, podá sa jej okamžite (pri prvých príznakoch) 
odporúčaná dávka podľa živej hmotnosti, potom o ďalšie 4 mesiace a potom už opäť v 5-
mesačných intervaloch.
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