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30. juni 2016 

Viktig informasjon om bruk av Velactis (kabergolin)  

Kjære veterinærer 

Med henvisning til uventede rapporterte hendelser ønsker Statens Legemiddelverk og CEVA Santé 

Animale å orientere om følgende: 

Oversikt 

 Det har blitt rapportert om alvorlige bivirkninger ved bruk av Velactis, som inntreffer kort tid etter 

administrasjon (vanligvis innen 24 timer). I EU omfatter bivirkningene bl.a. recumbency 

(manglende evne til å stå eller reise seg), og et antall dødsfall (22 kyr). Det er foreløpig ikke påvist 

sammenheng mellom bruken av produktet og de observerte utilsiktede reaksjonene. Foruten 

dødsfall omfatter hendelsene som har vært rapportert etter bruk av Velactis også hypotermi, 

hypokalsemi, vomatoni, diaré, perifere karskader, ataksi, adipsi og manglende effekt. 

 De fleste rapporterte hendelsene (45/100) har skjedd i Danmark. Innehaveren av godkjennelse for 

markedsføring (Marketing Autorhisation Holder (MAH)) anslår at 40 000 doser har blitt administrert 

til melkekyr i EU.  

 De tilgjengelige data er på nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelige til å etablere den sannsynlige 

årsaken til de observerte hendelsene, men som et sikkerhetstiltak er det etter vår oppfattelse 

nødvendig å informere veterinærer om de potensielt alvorlige uønskede bivirkningene. 

 Veterinærer må være spesielt oppmerksomme på at produktet anvendes i overensstemmelse med 

instruksjonene i pakningsvedlegget og veiledningen i beste praksis for avsining, som fås hos CEVA 

Santé Animale. I denne veiledningen fra CEVA Santé Animale anbefales det at det ikke iverksettes 

endringer i håndtering eller kostholdsendringer i tillegg til bruk av Velactis i et forsøk på å redusere 

melkeproduksjonen.  

 Veterinærer anbefales å råde jordbrukere til å føre grundig tilsyn med behandlede dyr, især kyr 

med høy produksjon, i minst 24 timer for å kunne gi støttebehandling ved behov (f.eks. behandling 

for hypokalsemi hvis det vurderes nødvendig). 
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 Disse sikkerhetstiltakene anbefales på bakgrunn av en preliminær vurdering av alle hittil 

rapporterte hendelser. Situasjonen følges nøye av reguleringsmyndighetene og CEVA Santé 

Animale, og ytterligere informasjon vil komme på et passende tidspunkt.  

 Den danske fagmyndigheten har besluttet å stoppe bruken av produktet i Danmark. 

 Mens undersøkelsene pågår, har CEVA Santé Animale stanset frigivelsen av flere produkter til 

distribusjonskjeden.  

 

Oppfordring om rapportering  

Det europeiske legemiddelbyrå i samarbeid med medlemsstatene og MAH har forsterket overvåkningen 

av uønskede bivirkninger for Velactis for å samle inn ytterligere informasjon til bruk i de pågående 

undersøkelser og dataanalyser.  

Veterinærer anbefales straks å rapportere eventuelle hendelser (herunder uteblitt effekt) som 

observeres etter bruk av Velactis, til Legemiddelverket på 

www.legemiddelverket.no/veterinaermedisin/bivirkninger. 

 

Kontaktpunkt for selskapet 

Statens Legemiddelverk 

Veterinærmedisinsk seksjon 

Sven Oftedals vei 8 

0950 Oslo 

Tlf.: 22 89 77 00 

Email: vet.felles@legemiddelverket.no 

www.legemiddelverket.no  

 

CEVA Animal Health A/S 

Ladegårdsvej 2 

DK-7100 Vejle 

Tlf.: +45 70 20 02 83 

Email: cevadanmark@ceva.com 

www.ceva.dk 
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Saksbakgrunn   

7. juni 2016 gjorde CEVA Santé Animale Det europeiske legemiddelbyrå (EMA) oppmerksom på 

uønskede bivirkninger hos kyr som hadde fått Velactis, herunder manglende evne til å stå eller reise 

seg.  

Velactis er en prolaktinhemmer som er godkjent til bruk i et besetningsprogram for melkekyr; som et 

hjelpemiddel for rask avsining ved å redusere melkeproduksjonen for å redusere melkelekkasjer ved 

avsining, redusere nye intramammære infeksjoner i sinperioden og for å redusere ubehag. 

Det anslåtte forbruk i EU er på 40 000 doser. I perioden fra 1. mars til 24. juni 2016 har ca. 100 

hendelser (165 dyr) blitt rapportert i EUs bivirkningsdatabase EVVet, herunder 66 rapporter om kyr 

som utviser manglende evne til å stå eller reise seg (omfatter 92 kyr) og 17 rapporter om dødsfall 

(omfatter 22 dyr). De fleste rapporterte hendelsene (45) har skjedd i Danmark. Det har også blitt 

meldt inn hendelser i Østerrike (5), Frankrike (3), Tyskland (11), Hellas (1), Italia (7), Nederland (8), 

Polen (1), Storbritannia (6), Den tsjekkiske republikk (3), Belgia (2) og Spania (1).    

De tilgjengelige data er på nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelige til å etablere den sannsynlige 

årsaken til de observerte hendelsene, men som et sikkerhetstiltak er det etter vår oppfattelse 

nødvendig å informere veterinærer om de potensielt alvorlige uønskede bivirkningene. 

Basert på foreliggende informasjon har følgende hendelser blitt observert: 

 De viktigste rapporterte bivirkningene er manglende evne til å stå eller reise seg (92 dyr), 

letargi (56 dyr), anoreksi (38 dyr). Vomatoni, hypotermi, hypokalsemi, diaré, uteblitt effekt, 

perifere karskader, ataksi og adipsi har også blitt rapportert. 22 dyr som utviste manglende 

evne til å stå eller reise seg, viste også kliniske tegn på hypokalsemi. 16 av de 92 rapporterte 

dyrene døde eller ble avlivet.  

 De dataene vi har nå, gjør det ikke mulig å identifisere trekk ved dyrene som kan utløse de 

nevnte hendelsene, slik som alder, rase eller andre faktorer. 

 Hendelsene, og da spesielt den manglende evnen til å stå eller reise seg, viste seg mellom 8 

og 24 timer etter behandling. 

 Bivirkningene som ble rapportert i denne fasen, forekom hovedsakelig, men ikke 

utelukkende, i én medlemsstat (Danmark). 

 Det finnes anekdotisk bevis for at noen av tilfellene hvor dyr manglet evne til å stå eller reise 

seg, ble reversert med hypokalsemibehandling. 

Veterinærer anbefales å sikre at alle behandlede dyr overvåkes nøye, spesielt for tegn på hypokalsemi. 

 


