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LEGEMIDDELNYTT
LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE 

Det finnes i dag ingen markedsførte legemidler i Norge 
for behandling av jodmangel, verken til mennesker eller 
dyr. I utgangspunktet er det bare lov å bruke utenlandske 
pakninger av legemidler dersom de er godkjent til minst 
en matproduserende dyreart.

Mattilsynet har imidlertid gjort et unntak og tillater 
bruk av humanmedisinske tabletter godkjent i EU/
EØS til behandling av unge drøvtyggere med jod-
mangel.

Det er ingen bekymring knyttet til matsikkerheten ved slik 
bruk. Jod, inklusiv kaliumjodid, står på listen over tillatte 
stoffer i grenseverdiforskriften. Det er ikke vurdert som 
nødvendig å sette en numerisk grenseverdi (MRL). I de 
fleste tilfeller vil det også kun være aktuelt å behandle 
dyr som ikke skal slaktes på lang tid. 

Siden Mattilsynet tillater bruk av humanmedisinske 
jodtabletter, er Legemiddelverket innstilt på å godkjenne 
søknader om godkjenningsfritak på slike legemidler fra 
andre EU/EØS-land.

Se legemiddelsok.no for fullstendig informasjon.
Kontakt det aktuelle firmaet dersom du har spørsmål om
legemiddelet blir markedsført. 

Fenylbutazon Dechra Vet, oralt pulver  
Virkestoff: Fenylbutazon
MT-innehaver: Dechra Limited 

Indikasjon: For behandling av muskuloskeletale  
sykdommer hos hester og ponnier, der de antiflamma- 
toriske og smertestillende egenskapene til fenylbutazon 
gir lindring. 

Distocur vet, mikstur 
Virkestoff: Oksyclozanid
MT-innehaver: Merial Norden A/S
 
Indikasjon: Behandling av storfe ved infeksjoner 
forårsaket av voksne stadier av Fasciola hepatica, som 
er følsomme for oksyklozanid. 

T. nr. 4/18

Exzolt, oppløsning til drikkevann
Virkestoff: Fluralaner 
MT-innehaver: Laboratorios Hipra. S.A. 
 
Indikasjon: Behandling av infestasjon med rød 
hønsemidd (Dermanyssus gallinae) infestasjoner hos 
unghøns, avlshøns og verpehøns.

Repose vet injeksjonsvæske, 500 mg/ml
Virkestoff: Pentobarbitalnatrium
MT-innehaver: Le Vet Beheer B.V.

Indikasjon: Euthanasi

Drontaste tabletter, 525/504/175 mg
Virkestoff: Febantel, Pyrantelembonat, Prazikvantel
MT-innehaver: Bayer Animal Helath GmBH 

Indikasjon: Til behandling av blandingsinfeksjon forår-
saket av nematoder og cestoder. 

Myodine vet, injeksjonsvæske 25 mg/ml
Virkestoff: Nandrolonlaurat
MT-innehaver: Le Vet Beheer B.V.

Indikasjon: Indisert for bruk til hunder og katter som 
tilleggsbehandling ved tilstander hvor behandling med 
anabole steroider anses som nyttig.

Mepibloc vet, 20 mg/ml injeksjonvæske
Virkestoff: Mepivakainhydroklorid
MT-innehaver: Dechra Limited 

Indikasjon: Mepivakain er indisert til intraartikulær og 
epidural anestesi hos hest.

Chanox vet, 50 mg/ml mikstur
Virkestoff: Toltrazuril
MT-innehaver: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing 
Ltd. 

Indikasjon: Til forebygging av kliniske symptomer på 
koksidiose på spedgirs, kalv og lam på gårder med 
tidligere verifisert utbrudd av koksidiose forårsaket av 
Isospora suis, Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Eimeria 
crandallis og Eimeria ovinoidalis.  

Jodtabletter til unge drøvtyggere

Nye markedsføringstillatelser  
september-desember 2017 (ikke vaksiner)


