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Effekt og sikkerhet hos dyr er ikke vurdert for legemidler 
som bare er godkjent til mennesker. Dette gjelder både 
reseptbelagte og reseptfrie legemidler. Reseptfritak er 
derfor kun basert på det godkjente bruksområdet hos 
menneske.  
 
Sikkerhets- og effektprofil til legemiddelsubstanser 
er ikke nødvendigvis lik hos dyr og mennesker. 
Trygg bruk av humanlegemidler til dyr krever derfor  
en særskilt vurdering av veterinær med hensyn til 
bruksområde og dosering. 

•	 Velg alltid først veterinære legemidler som er god-
kjent til aktuell dyreart og aktuell indikasjon.  

•	 Skriv alltid resept med konkret doseringsanvisning 
ved bruk av humanlegemidler til dyr.  

•	 Ikke overfør doseringer fra mennesker til dyr eller 
mellom dyrearter.  
 

Broadline er et nytt bredspektret antiparasittmiddel 
til	bruk	på	katt.	Legemiddelet	inneholder	fire	aktive	
substanser	for	å	gi	kombinert	effekt	mot	flere	para-
sittgrupper. 

Legemiddelet skal utelukkende brukes ved bekreftet 
eller	signifikant	risiko	for	blandingsinfeksjon	hvor	
ektoparasitter, nematoder og cestoder er tilstede 
samtidig.

Europeisk studie:
I en studie utført i regi av produsenten Merial ble 
forekomsten av endo- og ektoparasitter hos 1309 
privateide katter kartlagt. Studien viser at behandling 
med Broadline kun er aktuelt hos et fåtall katter. 
Bare	0.69%	av	de	undersøkte	kattene	fikk	påvist	alle	
tre parasittgruppene.  

Målgruppen for behandling med Broadline blir noe 
større når man inkluderer de tilfellene hvor profylak-
tisk behandling er aktuelt. I Norge vil behovet være 
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svært begrenset, fordi rutinemessig profylaktisk 
behandling mot lopper og hjerteorm ikke er aktuelt.

Veterinærene oppfordres til å lese prepara-
tomtalen nøye og kun skrive ut resept etter en 
grundig individuell vurdering.

For mer informasjon om endoparasittbehandling,  
se terapianbefaling på: legemiddelverket.no/ 
veterinaermedisin/terapianbefalinger

Interceptor tabletter er fortsatt ikke tilgjengelig. 
Milbemax har blitt brukt som et alternativ, men er 
ikke gunstig fordi det er et kombinasjonspreparat 
(milbemycin og prazikvantel).

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Sverige 
anbefaler	nå	bruk	av	Stronghold	påflekkingsvæske.	
Basert på en svensk studie (på et lite antall hunder) 
anbefales et behandlingsregime på tre administra- 
sjoner med to ukers intervall. Optimal dosering ble 
ikke avklart i denne studien, men ligger sannsynlig-
vis i størrelsesorden 6 – 12 mg/kg.

Behandling mot nesemidd skal baseres på 
symptomer og ikke brukes forebyggende.

Veterinærer som har behov for humanlegemidler 
med utleveringsbestemmelse skal ikke lenger 
bruke skjemaet for godkjenningsfritak,men et 
eget skjema. Av praktiske hensyn ligger begge på 
samme sted på legemiddelverket.no. 

Se skjema og informasjon om hvilke legemidler 
dette gjelder på: legemiddelverket.no/veterinaer-
medisin/ 

Humanlegemidler til dyr

Utleveringsbestemmelser - nytt 
søknadskjema

Nesemidd hos hund - alternativ  
behandling

Broadline – antiparasittmiddel med 
svært begrenset målgruppe
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