
 

LEGEMIDDELNYTT
LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE 

Pentobarbital «NAF» har lenge blitt brukt til avliving av 
dyr. Dette er apotekfremstilt og myndighetene har derfor 
ikke vurdert noen dokumentasjon for legemidlet.

I henhold til kaskaden skal godkjente legemidler til aktuell 
indikasjon være førstevalg. Dette gjelder også ved 
avliving av dyr.  

Det finnes nå to markedsførte legemidler med  
pentobarbital i Norge (Euthasol vet og Exagon vet). 
Salgstall for 2016 viser at det fremdeles selges mye  
apotekfremstilt pentobarbital.  

Vi minner om at apotekfremstilt pentobarbital bare 
er et akseptabelt alternativ dersom markedsført 
legemiddel ikke kan skaffes, eller hvis markedsførte 
legemidler i enkelttilfeller ikke kan benyttes. 
 

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

Credelio  
Virkestoff: Lotilaner  
MT-innehaver: Elanco Europe Ltd
 
Indikasjon: 
Til behandling av loppe- og flåttinfestasjoner hos hund.

Dermanolon vet. hudspray
Virkestoff: Triamcinolon, salisylsyre
MT-innehaver: Le Vet Beheer B.V.

Indikasjon: 
Symptomatisk behandling av seboreisk dermatitt hos 
hund og katt.

Zeleris 
Virkestoff: florfenikol, meloksikam
MT-innehaver: Ceva Santè
 
Indikasjon:
Terapeutisk behandling av pyrektisk luftveissykdom hos 
storfe (bovine respiratory disease - BRD).

Baycoxine vet mikstur
Virkestoff: Toltrazuril
MT-innehaver: Bayer Animal Health GmbH
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Indikasjon:
Til forebygging av kliniske symptomer på koksidiose hos 
storfe, gris og sau.
   
Api-bioxal pulver til bikubeoppløsning
Virkestoff: Oksalsyre, dihydrat
MT-innehaver: Chemicals Laif SPA

Indikasjon: 
Behandling av varroamiddinfeksjon.

Solvidine vet injeksjonsvæske 
Virkestoff: Acetylcystein  
MT-innehaver: Le Vet Beheer B.V.

Indikasjon: 
Til støttebehandling av kroniske luftveislidelser hos 
hester. 

Prevomax 
Virkestoff: Maropitant  
MT-innehaver: Le Vet Beheer B.V.

Indikasjon: 
Til behandling og forebygging av kvalme hos hund 
og katt.
 
Thyroxanil vet tabletter (200 og 600 mikrog) 
Virkestoff: Levotyroksinnatrium
MT-innehaver: Le Vet Beheer GmbH
 
Indikasjon: 
Til behandling av primær og sekundær hypotyreoidisme 
hos hund og katt.

Demyrin vet. øyesalve til hund 
Virkestoff: Ciklosporin
MT-innehaver: Elanco Europe Ltd
 
Indikasjon: 
For behandling av Keratoconjunctivitis sicca (KCS, “tørt 
øye”) og kronisk overfladisk keratittose (“pannus”) hos 
hund.

Bupaq injeksjonsvæske 
Virkestoff: Buprenorfinhydroklorid
MT-innehaver: Richter Pharma AG
 
Indikasjon: 
Postoperativ analgesi hos hund og katt. Potensering av 
effekt hos sentralt virkende sedativa hos hund.

Pentobarbital «NAF» er ikke førstevalg 

Nye markedsføringstillatelser –  
april til august 2017 (ikke vaksiner)


