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Jodoforprodukter med innhold av inntil 2 % aktivt jod til 
vask av dyr er unntatt fra den alminnelige legemiddel-
definisjonen. Produsenten av Jodopax vet. har endret 
innholdet av aktivt jod fra 5 % til 0,75 %. Indikasjonen har 
heller ingen medisinske påstander. Legemiddelverket 
har derfor gjort en ny vurdering slik at Jodopax vet. ikke 
lenger klassifiseres som legemiddel. 

Indikasjonen på pakningen er: 
«Konsentrert jurdesinfeksjonsmiddel for bruk i jordbruk 
med husdyrhold. Benyttes i fortynnet form til dypping 
eller spray etter melking.»   

I motsetning til veterinærer i noen europeiske land, har 
norske veterinærer ikke lov til å selge legemidler. 

Legemiddelverket minner om at godkjente legemidler til 
behandling mot flått derfor ikke skal selges i klinikker. 

Det er ett unntak:
Dersom dyreier trenger veiledning i påføring av parasitt-
midler, av typen påflekkingsvæske/påhellingsvæske, er 
det tillatt å ta betalt for det som brukes på klinikken.

For mer informasjon og eksempler på lovlig og ulovlig salg av 
legemidler, se legemiddelverket.no/veterinaermedisin.

I 2016 var det 34 veterinære legemidler som fikk 
markedsføringstillatelse. Av disse ble bare 14 markeds-
ført. Fremover kommer vi til å ha med en oversikt over 
nye godkjente legemidler i denne spalten. 

 

Canicaral vet 40 og 160 mg tablett til hund 
Virkestoff: karprofen
MT-innehaver: Le Vet Beheer B.V. 
Reseptstatus: C 
 
Indikasjon:  
Til reduksjon av smertefulle betennelsestilstander  
forårsaket av forstyrrelser i muskel- og skjelettsystemet 
og degenerativ leddsykdom. Oppfølgende behandling av 
postoperativ smerte etter parenteral behandling.
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FILAVAC VHD K C+V i, injeksjonsvæske,  
suspensjon til kanin 
Virkestoff: Kanin hemoragisk sykdom, type 2 virus 
(RHDV2), inaktivert. Kanin hemoragisk sykdom, type 1 
virus (RHDV1), inaktivert. 
MT-innehaver: Filavie SAS 
Reseptstatus: C 

Indikasjon:  
Til aktiv immunisering av kanin (slaktekaniner og frem- 
tidige avlsdyr) fra 10 ukers alder for å redusere døde-
lighet som følge av hemoragisk sykdom hos kanin, 
forårsaket av virusstammer av klassisk type (RHDV1)  
og type 2 (RHDV2).  
Begynnende immunitet: 7 dager.  
Varighet av immunitet: 12 måneder.

Torbudine vet 10 mg/ml injeksjonsvæske,  
oppløsning til hund, katt og hest 
Virkestoff: Butorfanoltartrat
MT-innehaver: Le Vet Beheer B.V. 
Reseptstatus: A 

Indikasjon (forkortet):  
Hest: analgetikum og sedativum.  
Hund: analgetikum, sedativum, preanestestikum og 
anestetikum.  
Katt: analgetikum, sedativum og anestetikum.  
 
Se legemiddelverket.no/legemiddelsok for fullstendig 
indikasjon.
 
Legemiddelverket ønsker at det skal være veterinære 
legemidler tilgjengelige for aktuelle indikasjoner. Det kan 
være ulike årsaker til at et firma velger å ikke markeds-
føre i Norge. Kontakt det aktuelle firmaet dersom du har 
spørsmål om legemiddelet blir markedsført. 

 
 
Veterinærdagene arrangeres på Clarion Hotell og  
Congress i Trondheim 15. - 16. juni. 
 
Både Mattilsynet og Legemiddelverket foreleser på 
fagseksjonene og står på stand. Vi tar gjerne imot besøk 
av deg! 

Se vetnett.no/veterinardagene-2017 for mer informasjon.
 

Jodopax vet. ikke lenger legemiddel

Flåttmidler skal ikke selges i klinikker

Mange legemidler til dyr blir ikke 
markedsført

Nye markedsføringstillatelser – mars 2017: 
Veterinærdagene 2017


