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LEGEMIDDELNYTT
Bruk av legemidler med toltrazuril til
fjørfe
Mattilsynet har fått henvendelser som viser at det
ikke er klart om, eller hvordan, legemidler som
inneholder toltrazuril kan brukes på fjørfe og at det
praktiseres forskjellige tilbakeholdelsestider ved slik
bruk.
Vi gjør oppmerksom på at toltrazuril ikke skal
brukes til eggleggende fjørfe (se forskrift om
grenseverdier for legemiddelrester i
næringsmidler fra dyr).
Legemidler med toltrazuril er i Norge registrert til
storfe, svin og småfe. I noen EØS-land finnes
legemidler med toltrazuril som er registrert til
ikke-eggleggende fjørfe.
Bruk etter kaskaden
Dersom det er nødvendig å behandle fjørfe med
toltrazuril gjelder følgende:
•
•

Toltrazuril skal ikke brukes til eggleggende fjørfe
og eventuell behandling må avsluttes innen 28
dager før eggleggingen starter.
Toltrazuril kan brukes til fjørfe som ikke legger
egg.

Vi anbefaler veterinærene å søke om godkjenningsfritak for legemidler som er beregna til bruk på fjørfe.
Godkjente tilbakeholdelsestider for fjørfe, som er
angitt på pakninger fra EØS-land, kan også benyttes
i Norge.
Tilbakeholdelsestider
Dersom man ikke kan benytte et legemiddel som er
godkjent mot koksidiose på fjørfe, kan man bruke
legemidler som inneholder toltrazuril og som har
markedsføringstillatelse til andre matproduserende
dyrearter.
Disse legemidlene har lang tilbakeholdelsestid for
kjøtt.Når man bruker legemidler etter kaskaden
og det ikke er angitt en tilbakeholdelsestid for den
aktuelle dyrearten, skal man fastsette en tilbakeholdelsestid som minst er like lang som den lengste som

er angitt for noen annen art. Vi anbefaler å fastsette en tilbakeholdelsestid på 1,5 x den lengste
tilbakeholdelsestiden, i tråd med hovedprinsippet
i den nye forordningen om legemidler til dyr, som
tas i bruk i januar 2022. (Se tidligere informasjon i
Legemiddelnytt nr. 8 2019).

Legemiddelmangler - økende problem
Mangelsituasjoner for legemidler er økende. Det
skyldes blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, feil beregning av forholdet mellom tilbud og
etterspørsel, samt kompliserte omsetningsstrukturer i det globale legemiddelmarkedet. Slike
forhold er utenfor norske myndigheters kontroll,
men Norge deltar aktivt i det europeiske arbeidet
med tiltak som skal begrense legemiddelmangelen
i Europa.
Ingen sanksjonsmuligheter
Legemiddelprodusenter har plikt til å informere om
alle tilfeller av forsyningsvikt til det norske
markedet. Det er grunn til å tro at mangelsituasjoner for veterinære legemidler er underrapportert. Ved mangelsituasjoner kan nasjonale
tiltak iverksettes. Legemiddelverket samarbeider
med produsent, apotek og grossist, blant annet ved
å tillate salg av utenlandske pakninger.
Varsler om legemiddelmangel
Legemiddelverket publiserer varsler om mangler
på både humane og veterinære legemidler. Du
finner en oversikt over alle aktive varsler på
legemiddelverket.no/varsler-fra-legemiddelverket
Varslene finner du også i Veterinærkatalogen på
felleskatalogen.no/medisin-vet og i appen.
Situasjonen i 2019
I 2019 fikk Legemiddelverket melding om 43
mangelsituasjoner for legemidler til dyr. Dette er en
svak økning fra tidligere år. Produksjonsproblemer
var årsaken til majoriteten av mangelsituasjonene.
I tillegg var økt etterspørsel også en vanlig årsak til
leveringssvikt. Det har også vært flere mangelsituasjoner for humanlegemidler som også blir
brukt til dyr.
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