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Produktet brukes som anestetikum til dyr. 

Årsaken til tilbaketrekkingen er funn av partikler i 
produksjonspartier. Det er levert tre produksjons- 
partier til Norge som kan være berørt. Produktet må 
derfor ikke brukes og tilbakekalles inntil de har funnet 
årsaken til dannelsen av disse partiklene.

Returner på apotek 
Veterinærer bes returnere alle ubrukte enheter  
på apoteket. Du vil få pakkeprisen ertstattet.

Godkjenningsfritak
Veterinærer kan søke om godkjenningsfritak for  
alternative produkter.

Det har vært flere tilfeller av ekvint herpesvirus på 
hest i Sverige, og det er også påvist smitte på to 
norske hester.Veterinærer kan få utlevert herpes- 
virusvaksiner til hest på apotek uten å søke  
godkjenningsfritak.

Det finnes ingen markedsførte vaksiner mot herpes-
virusinfeksjon til hest i Norge. Legemiddelverket har 
derfor bestemt at apotek kan levere ut herpesvirus-
vaksiner til hest uten at den enkelte veterinær må 
søke om godkjenningsfritak, for eksempel  
Equip EHV 1,4. 

Vedtaket er gyldig t.o.m. 1. juni 2019. 

Les mer om herpesvirusinfeksjon hos hest på  
Veterinærinstituttets nettsider.
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For resepter til mennesker kan forskriver fylle ut 
en EØS-resept, som gjør reseptene gyldige i hele 
EØS-området. Resepter utstedt av veterinærer er 
derimot ikke regulert på overordnet nivå i Europa. 
Dette betyr at reglene i det enkelte land avgjør om 
en resept fra en norsk veterinær er gyldig i utlandet.

Vi minner om at dyreeier ikke uten videre kan ta 
med seg hjem legemidler de har hentet på apotek i 
utlandet. For eksempel kan ikke flåttmidler hentet på 
apotek i Sverige tas med tilbake til Norge. 

Dyr som står på faste medisiner kan få en erklæring 
fra veterinær dersom det er behov for å ha med 
legemidler på reisen.

Les våre råd på  
legemiddelverket.no/kjeledyr-reise

Du finner informasjon og oversikt over alle lege-
midler til fisk med markedsføringstillatelse i Norge på 
legemiddelverket.no/fishmedicine. 

Der finner du èn liste for farmasøytiske legemidler og 
èn liste for vaksiner.

Listene ble oppdatert i januar 2019.

 
Veterinærdagene arrangeres på Clarion Hotell og 
Congress i Trondheim 13. - 14. juni. Både Mattilsynet 
og Legemiddelverket står på stand. 

Vi tar gjerne imot besøk av deg!

Tilbaketrekking av Ketamine Le Vet 100 
mg/ml injeksjonsløsning 

Veterinærdagene 2019

Herpesvirusvaksine til hest

Godkjente legemidler til fisk

På reise med kjæledyr og legemidler


