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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 122/2013 

av 12. februar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1950/2006 om opprettelse av en liste over stoffer som er 

vesentlige for behandling av dyr av hestefamilien, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/82/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et felles-

skapsregelverk for veterinærpreparater(1), særlig artikkel 10 

nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006(2) ble 

det opprettet en liste over stoffer som er vesentlige for 

behandling av dyr av hestefamilien, og som gjennom 

unntak fra artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF kan gis til 

dyr av hestefamilien som er beregnet på slakting til 

konsum, under forutsetning av en tilbakeholdingstid på 

minst seks måneder. 

2)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i 

Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av 

farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(3) ble artikkel 10 nr. 3 i direktiv 

2001/82/EF endret for at listen som er omhandlet i 

nevnte artikkel, i tillegg til vesentlige stoffer skulle 

inneholde stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler 

sammenlignet med andre tilgjengelige behandlings-

alternativer for dyr av hestefamilien, heretter kalt 

«stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler». 

3)  Et stoff bør bare føres opp på listen som et «stoff som 

gir ytterligere kliniske fordeler», dersom det gir en 

klinisk relevant fordel basert på forbedret effektivitet 

eller sikkerhet eller et betydelig bidrag til behandling. 

Dette kan være et resultat av blant annet forskjellige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 42 av 13.2.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 19. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. 

(2) EUT L 367 av 22.12.2006, s. 33. 

(3) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

virkemåter, forskjellige farmakologiske eller 

farmakodynamiske profiler, forskjellige behand-

lingslengder eller forskjellige tilførselsveier. 

4)  Stoffer som er oppført i vedlegget til kommisjons-

forordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om 

farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering 

med hensyn til grenseverdier for restmengder i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse(4), bør ikke stå 

på listen over vesentlige stoffer og stoffer med 

ytterligere kliniske fordeler. Det er derfor nødvendig å 

endre listen i vedlegget til forordning (EF) nr. 

1950/2006 for å fjerne alle stoffer oppført i forordning 

(EU) nr. 37/2010 fra den. 

5)  Fra listen i vedlegget til forordning (EF) nr. 1950/2006 

bør det likeledes fjernes flere stoffer som er identifisert 

som alternativer til de oppførte stoffene, men som ikke 

er tilgjengelige for behandling av hester fordi de ikke er 

oppført som «vesentlige stoffer» eller «stoffer som gir 

ytterligere kliniske fordeler» i henhold til forordning 

(EF) nr. 1950/2006 eller oppført i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010. 

6)  På grunn av endringer i Unionens regelverk siden 

vedtakelsen av forordning (EF) nr. 1950/2006 bør 

henvisningene i den forordningen til det relevante 

regelverket om kontrollmekanismer for dyr av 

hestefamilien og om grenseverdier for restmengder 

ajourføres. 

7)  Den endrede listen i vedlegget til denne forordningen 

har gjennomgått en vitenskapelig vurdering utført av 

Komiteen for veterinærpreparater ved Det europeiske 

legemiddelbyrå, som ble opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(5).  

  

(4) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

(5) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 
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8)  Forordning (EF) nr. 1950/2006 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1950/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Tittelen på forordning (EF) nr. 1950/2006 skal lyde: 

«Kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006 av  

13. desember 2006 om opprettelse av en liste over stoffer 

som er vesentlige for behandling av dyr av hestefami-

lien, og stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/82/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for 

veterinærpreparater». 

2)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Listen over stoffer som er vesentlige for behandling av dyr 

av hestefamilien, heretter kalt «vesentlige stoffer», og 

stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler sammenlignet 

med andre tilgjengelige behandlingsalternativer for dyr av 

hestefamilien, heretter kalt «stoffer som gir ytterligere 

kliniske fordeler», som får anvendelse som unntak fra 

artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF, er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning.» 

3)  I artikkel 2 skal annet ledd lyde: 

«Stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler, kan brukes for 

de bestemte sykdomstilstandene, behandlingsbehovene 

eller avlstekniske formålene som er angitt i vedlegget, 

dersom de gir en klinisk relevant fordel basert på forbedret 

effektivitet eller sikkerhet eller et vesentlig bidrag til 

behandling sammenlignet med veterinærpreparater som er 

tillatt for dyr av hestefamilien eller nevnt i artikkel 11 i 

direktiv 2001/82/EF. 

Med hensyn til første og annet ledd skal alternativene 

oppført i vedlegget vurderes.» 

4)  Artikkel 3 og 4 skal lyde: 

«Artikkel 3 

1.  Vesentlige stoffer og stoffer som gir ytterligere 

kliniske fordeler, skal bare benyttes i samsvar med artikkel 

10 nr. 1 i direktiv 2001/82/EF. 

2.  De nærmere opplysningene om en behandling med 

vesentlige stoffer skal registreres i samsvar med 

veiledningen i avsnitt IX i det identifikasjonsdokumentet 

for dyr av hestefamilien som er angitt i kommisjons-

forordning (EF) nr. 504/2008(*). 

Artikkel 4 

Ethvert stoff som er oppført i en av listene i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(**), eller som i 

henhold til Unionens regelverk er forbudt å bruke på dyr av 

hestefamilien, skal ikke lenger brukes i henhold til denne 

forordningen.» 

  

(*) EUT L 149 av 7.6.2008, s. 3. 

(**) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

5)  I artikkel 5 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Dersom en medlemsstat eller en veterinærorganisasjon 

anmoder Kommisjonen om å endre listen som er fastsatt i 

vedlegget, skal de begrunne anmodningen på en tilfreds-

stillende måte og legge fram alle relevante og tilgjengelige 

vitenskapelige opplysninger.» 

6)  Vedlegget til forordning (EF) nr. 1950/2006 erstattes med 

vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Liste over vesentlige stoffer som kan brukes til behandling av dyr av hestefamilien, og stoffer som gir ytterligere 

kliniske fordeler sammenlignet med andre tilgjengelige behandlingsalternativer for dyr av hestefamilien 

Tilbakeholdingstiden for hvert av stoffene på den følgende listen skal være seks måneder. 

Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

Anestetika, smertestillende legemidler og stoffer brukt i forbindelse med anestesi 

Sedasjon og 

premedisinering 

(og antagonisme) 

Acepromazin Formål: Premedisinering før generell anestesi, mild 

sedasjon. 

Alternativer: Detomidin, romifidin, xylazin, diazepam, 

midazolam. 

Særlige fordeler: Acepromazin har konsekvent blitt påvist å 

redusere risikoen for narkosedød. Stoffets virkemåte (på det 

limbiske systemet) og unike sedasjonsegenskaper kan ikke 

oppnås med alfa-2-agonistsedativer (detomidin, romifidin og 

xylazin) eller med benzodiazepiner (diazepam, midazolam). 

Atipamezol Formål: α-2-adrenoseptorantagonist brukt til å oppheve 

virkningen av α-2-agonister. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Eneste behandling for hypersensitive 

individer og ved overdoser. Akuttmedisin. Brukt spesifikt 

ved åndedrettsdepresjon. 

Diazepam Formål: Premedisinering og induksjon av anestesi. Mildt 

(benzodiazepin) beroligende med minimale bivirkninger på 

hjerte- og karsystemet og åndedrettsorganene. 

Krampestillende, vesentlig for behandling av krampeanfall. 

Alternativer: Acepromazin, detomidin, romfidin, xylazin, 

midazolam, primidon, fenytoin. 

Særlige fordeler: I moderne medisinske standarder en 

vesentlig del av protokollene for induksjon av anestesi, 

særlig for dyr av hestefamilien. Anvendes sammen med 

ketamin for induksjon av anestesi og gir vesentlig 

avslapping som muliggjør god induksjon og intubasjon. 

Stoffets virkemåte (påvirkning av GABA-reseptorer) og 

unike beroligende virkning, uten hjerte- og lungedepresjon, 

kan ikke oppnås med alfa-2-agonistsedativer (detomidin, 

romifidin og xylazin) eller med acepromazin. 

Flumazenil Formål: Intravenøst reverseringsmiddel for benzodiazepiner. 

Reversering av benzodiazepinvirkning ved oppvåkning fra 

TIVA-teknikker (Total Intravenous Anaesthesia). 

Alternativer: Sarmazenil. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn sarmazenil, noe som 

gir ytterligere metoder for reversering av benzodia-

zepinvirkning etter TIVA-teknikker. Sarmazenil er en delvis 

invers agonist for benzodiazepinreseptorer, mens flumazenil 

er en agonist som fullstendig inhiberer benzodiazepinbin-

dingsstedet på GABA-reseptoren. 

Midazolam Formål: Premedisinering og induksjon av anestesi. Mildt 

(benzodiazepin) beroligende med minimale bivirkninger på 

hjerte- og karsystemet og åndedrettsorganene. 

Krampestillende, for behandling av krampeanfall, særlig hos 

voksne hester med stivkrampe. 
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Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

  Alternativer: Acepromazin, detomidin, romfidin, xylazin, 

diazepam, primidon, fenytoin. 

Særlige fordeler: Ligner på diazepam, men er løselig i vann 

og derfor egnet for intravenøs injeksjon og vesentlig for 

intravenøs infusjon i kombinasjon med anestetika. Kortere 

virkningstid enn diazepam. Bedre egnet for føll enn 

diazepam. 

Krampestillende, for behandling av krampeanfall, særlig hos 

voksne hester med stivkrampe – bedre enn diazepam for 

bruk over flere dager på grunn av løselighet i vann. 

Anvendes sammen med ketamin for induksjon av anestesi 

og gir vesentlig avslapping som muliggjør god induksjon og 

intubasjon. 

Stoffets virkemåte (påvirkning av GABA-reseptorer) og 

unike beroligende virkning, uten hjerte- og lungedepresjon, 

kan ikke oppnås med alfa-2-agonistsedativer (detomidin, 

romifidin og xylazin) eller med acepromazin. 

Naloxon Formål: Opioidantidot, akuttmedisin. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Propofol Formål: Intravenøst anestetikum. Induksjon av anestesi hos 

føll. 

Alternativer: Sevofluran eller isofluran. 

Særlige fordeler: Injiserbart anestetikum med hurtig 

utskilling. Nye rapporter viser svært store forbedringer med 

hensyn til hjerte- og karstabilitet og kvalitet på 

oppvåkningen i forhold til innåndingsanestetika. 

Sarmazenil Formål: Benzodiazepinantagonist. 

Alternativer: Flumazenil. 

Særlige fordeler: Fullstendig oppheving av virkningen av 

benzodiazepin-sedasjon etter infusjon under total intravenøs 

anestesi. Mest klinisk erfaring med sarmazenil sammen-

lignet med andre mulige kandidater til vesentlige stoffer. 

Tiletamin Formål: Beroligende middel som ligner på ketamin, særlig 

brukt ved feltanestesi. Anvendes i kombinasjon med 

zolazepam. 

Alternativer: Diazepam, midazolam. 

Særlige fordeler: Anvendelse sammen med zolazepam er 

vesentlig i tilfeller der innåndingsanestetika ikke er 

tilgjengelige, som f.eks. ved feltanestesi. Kombinert 

anvendelse er også vesentlig når anestesi med ketamin-

kombinasjoner har for kort virkningstid. Typiske anven-

delser er kastrasjon, laryngotomi, periosteal stripping, 

fjerning av cyster eller kuler, behandling av ansiktsfrakturer, 

påføring av gips og behandling av navlebrokk. 

Zolazepam Formål: Beroligende middel av typen benzodiazepin, særlig 

brukt ved feltanestesi i kombinasjon med tiletamin. 

Alternativer: Diazepam eller midazolam. 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/139 

 

Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

  Særlige fordeler: Beroligende middel av typen benzodia-

zepin, som har lengre virkningstid enn både diazepam og 

midazolam. Bruk sammen med tiletamin er vesentlig i 

tilfeller der det ikke er tilgang på innåndingsanestetika, 

f.eks. ved feltanestesi. Kombinasjonen er vesentlig når 

anestesi med ketaminkombinasjoner har for kort virknings-

tid. Typiske anvendelser er kastrasjon, laryngotomi, perio-

steal stripping, fjerning av cyster eller kuler, behandling av 

ansiktsfrakturer, påføring av gips og behandling av 

navlebrokk. 

Hypotensjon eller 

åndedrettsstimulering 

under anestesi 

Dobutamin Formål: Behandling av hypotensjon under anestesi. 

Alternativer: Dopamin. 

Særlige fordeler: Positiv inotrop behandling, sannsynligvis 

mer brukt enn dopamin, men preferansene varierer. Hester 

utvikler vanligvis hypotensjon under anestesi, og 

opprettholdelse av normalt blodtrykk har vist seg å redusere 

forekomsten av alvorlig postoperativ rabdomyolyse. 

Dobutamin er vesentlig ved anvendelse av flyktige 

anestetika på hester. 

Dopamin Formål: Behandling av hypotensjon under anestesi. 

Alternativer: Dobutamin. 

Særlige fordeler: Dopamin anvendes på hester som ikke 

reagerer på dobutamin. Til føll foretrekkes dopamin framfor 

dobutamin. Er også nødvendig for behandling av intraopera-

tive bradydysrytmier der atropin ikke virker. 

Efedrin Formål: Behandling av hypotensjon under anestesi. 

Alternativer: Dopamin, dobutamin. 

Særlige fordeler: Nødvendig i tilfeller der dopamin og 

dobutamin ikke virker. Et unikt sympatomimetikum som har 

lignende struktur som adrenalin. Det er umulig å utnytte 

katekolaminers virkning på spesifikke reseptorer i kroppen 

hos dyr av hestefamilien uten å anvende en rekke kateko-

laminer som hvert virker på en bestemt reseptorprofil. 

Efedrin, som fører til frigivelse av noradrenalin i 

nerveendene og dermed gir økt hjertekontraktilitet og 

hindrer hypotensjon, brukes derfor når dobutamin og 

dopamin ikke virker. Efedrin er virksomt i minutter eller 

timer og virker etter en enkelt intravenøs injeksjon, mens 

dobutamin og dopamin bare varer i noen få sekunder eller 

minutter og må gis ved infusjon. 

Glykopyrrolat Formål: Forebygge bradykardi. Antikolinergikum. Antikoli-

nergika er avgjørende for å hindre parasympatiske 

virkninger, som f.eks. bradykardi, og inngår rutinemessig i 

øye- og luftveiskirurgi. 

Alternativer: Atropin. 

Særlige fordeler: Glykopyrrolat har begrenset sentral 

virkning og egner seg bedre enn atropin til hester som er ved 

bevissthet (før og etter anestesi). 

Noradrenalin 

(norepinefrin) 

Formål: Behandling av hjertesvikt. Infusjon for behandling 

av hjertesvikt hos føll. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Dyrets katekolaminreseptorprofil reagerer 

presist på legemidler som virker på ulike steder. For å oppnå 

en presis virkning brukes derfor en rekke katekolaminer som 

mer eller mindre utelukkende virker på ulike typer av 

adrenerge reseptorer. 
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Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

  Noradrenalin virker hovedsakelig på alfa-1-reseptorer for å 

oppnå en karsammentrekkende virkning på arteriolene, for 

dermed å øke blodtrykket og opprettholde blodsirkulasjonen. 

Hos føll er noradrenalin vanligvis eneste katekolamin som 

virker ved behandling av hypotensjon. 

Analgesi Buprenorfin Formål: Analgesi, anvendes sammen med sedativer for å 

berolige. 

Alternativer: Butorfanol, fentanyl, morfin og petidin. 

Særlige fordeler: Partiell μ-agonist, opioidanalgetikum. μ-

reseptoraktivitet gir bedre analgesi enn κ-agonistopoider, 

som f.eks. butorfanol. Analgetikum med lang virkningstid. 

På grunn av egenskaper som partiell agonist har stoffet 

begrensede avhengighetsskapende og åndedrettshemmende 

egenskaper. Opioider med lang og kort virkningstid har 

ulike indikasjoner, og det er derfor behov for mer enn ett 

alternativt stoff. 

Fentanyl Formål: Analgesi. 

Alternativer: Butorfanol, buprenorfin, morfin og petidin. 

Særlige fordeler: μ-agonistopoid, μ-reseptoraktivitet gir 

bedre analgesi enn κ-agonistopoider, som f.eks. butorfanol. 

Svært kort virkningstid på grunn av hurtig stoffskifte og 

utskilling. Fentanyl er det eneste opioidet for hester som 

egner seg til infusjon og til å gis som hudplaster. Svært 

virkningsfullt for lindring av smerte. 

Morfin Formål: Analgesi. 

Alternativer: Butorfanol, buprenorfin, petidin og fentanyl. 

Særlige fordeler: Full μ-agonist, opioidanalgetikum. μ-

reseptoraktivitet gir best analgesi. Anvendes sammen med 

sedativer for å berolige, anvendes til epiduralanestesi. 

Analgetikum med middels virkningstid. Morfin er den μ-

opioidagonisten som har best løselighetsegenskaper for 

epidurale anvendelser. Denne tilførselsmåten gir analgesi 

med lang virkningstid og få systemiske virkninger. Denne 

teknikken er mye brukt i moderne veterinærmedisin for 

behandling av sterke perioperative og kroniske smerter. 

Petidin Formål: Analgesi. 

Alternativer: Butorfanol, buprenorfin, morfin og fentanyl. 

Særlige fordeler: μ-agonist opioidanalgetikum som er ca.  

10 ganger svakere enn morfin. Opioid med kort virkningstid, 

som har vist seg effektivt ved behandling av krampekolikk 

hos hester. Det eneste opioid med krampestillende 

egenskaper. Gir mer sedasjon hos hester og mindre fare for 

eksitasjon enn andre opioider. 

Muskelavslappende midler 

og tilknyttede stoffer 

Atrakurium Formål: Avslapping av muskler under anestesi. 

Alternativer: Guaifenesin. 

Særlige fordeler: Ikke-depolariserende, nevromuskulært 

blokkerende middel. Nevromuskulære, blokkerende midler 

anvendes særlig ved øye- og magekirurgi. Edrofon kreves 

for å oppheve virkningen. Atrakurium og edrofon er klinisk 

sett best underbygd. 
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Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

 Edrofon Formål: Oppheving av muskelavslapping indusert med 

atrakurium. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Kolinesterasehemmer som er vesentlig for 

å oppheve virkningen av nevromuskulær blokkering. Av de 

kolinesterasehemmende midlene gir edrofon færrest 

bivirkninger hos hester. 

Guaifenesin Formål: Avslapping av muskler under anestesi. 

Alternativer: Atrakurium. 

Særlige fordeler: Vesentlig alternativ til α-2/ketamin-

behandling hos hester i de tilfeller der α-2-agonister og 

ketamin motvirker hverandre, som f.eks. hos hester som ikke 

reagerer på disse stoffene, eller som har fått bivirkninger ved 

tidligere behandling. Uunnværlig i kombinasjon med 

ketamin og α-2-agonister for særlig sikker feltanestesi som 

det ikke er utviklet effektive intravenøse alternativer for. 

Innåndingsanestetika Sevofluran Formål: Innåndingsanestesi for hester med beinbrudd og 

andre ortopediske skader samt maskeinduksjon av anestesi 

hos føll. 

Alternativer: Isofluran. 

Særlige fordeler: Sevofluran er et flyktig anestetikum med 

lavt stoffskifte og rask utskilling. Det finnes en grenseverdi 

for restmengder (MRL) i EU, men på grunn av 

oppvåkningsegenskapene egner ikke isofluran seg alltid for 

anestesi hos dyr av hestefamilien, fordi eksitasjon under 

oppvåkningen kan føre til at hesten brekker et bein. 

Sevofluran er vesentlig ved visse typer kirurgi hos hester der 

en langsom oppvåkning er nødvendig, da stoffet har vist seg 

å gi en jevnere, mer kontrollert oppvåkning hos hester. 

Stoffet foretrekkes derfor framfor isofluran for hester med 

beinbrudd og andre ortopediske skader. Sevofluran er 

dessuten vesentlig for maskeinduksjon av anestesi hos føll, 

ettersom det i motsetning til isofluran, som er irriterende og 

derfor framkaller hoste og åndenød, er fullstendig ikke-

irriterende. 

Lokalanestesi Bupivakain Formål: Lokalanestesi. 

Alternativer: Lidokain. 

Særlige fordeler: Lokalanestetikum med lang virkningstid. 

Lang virkningstid kreves for perioperativ analgesi og 

behandling av kronisk sterk smerte, som f.eks. laminitt. 

Bupivakain er et lokalanestetikum med lengre virkningstid 

enn lidokain, som er mer utbredt. Lidokain alene gir ca. en 

times lokalanestesi. Ved tilsetting av adrenalin kan 

virkningen forlenges til to timer, men dette innebærer en 

risiko for hemming av den lokale blodtilførselen, og denne 

kombinasjonen er derfor uegnet i mange tilfeller. 

Bupivakain gir fire til seks timers lokalanestesi og er derfor 

langt bedre egnet for postoperativ analgesi og behandling av 

laminitt, fordi en enkelt injeksjon ofte er nok; dette er et 

bedre dyrevelferdsmessig alternativ enn injeksjon av 

lidokain hver time. Lokalanestetika med kortere virkningstid 

er derfor uegnet i de nevnte tilfellene, da de krever hyppig 

gjentatte injeksjoner, noe som gir økt risiko for bivirkninger 

og er uakseptabelt av hensyn til dyrets velferd. 

Oksybuprokain Formål: Lokalanestesi i øynene. 

Alternativer: Ingen kjente. 
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  Særlige fordeler: Mest klinisk erfaring med oksybuprokain 

sammenlignet med andre mulige kandidater til vesentlige 

stoffer. 

Prilokain Formål: lokalanestesi før intravenøs innføring av kateter. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: I spesielle preparater (eutektisk blanding 

av lokalanestetika) for lokal anvendelse på huden, der det 

opptas intradermalt på 40 min. Brukes for å lette intravenøs 

innføring av kateter, særlig hos føll. 

Antiinflammatoriske stoffer 

Kortikosteroider Triamcinolonacetonid Formål: Intraartikulær medisinering for degenerativ 

leddsykdom og osteoartritt. 

Alternativer: Metylprednisolon. 

Særlige fordeler: Andre cellevirkninger og biosyntetiske 

virkninger enn det alternative intraartikulære kortikoste-

roidmedikamentet metylprednisolon; triamcinolon er 

kondroprotektivt og fremmer bruskreparasjon. Mer effektivt 

enn systemiske behandlinger (NSAID-er og kondroitin-

sulfat) og andre (ikke-kortikosteroide) intraartikulære 

behandlinger for å bekjempe leddbetennelse, smerte og 

lammelse ved akutt og kronisk leddsykdom, særlig 

degenerativ leddsykdom og osteoartritt. Eneste effektive 

ikke-kirurgiske behandling av subkondrale beincyster. 

Flumetason Formål: Kortvarig systemisk kortikosteroidbehandling, 

herunder behandling mot sjokk, betennelse og allergi. 

Alternativer: Deksametason, prednisolon. 

Særlige fordeler: Har andre kliniske virkninger enn 

alternativer med hurtigere virkning, lengre virkningstid og 

høyere effektivitet. Annen virkemåte enn alternativene (uten 

nevneverdig mineralkortikoid aktivitet). 

Anti-endotoksiner Pentoksifyllin Formål: Systemisk og oral behandling av endotoksemi. 

Forfangenhet. 

Alternativer: Flunixin, acepromazin. 

Særlige fordeler: 

Endotoksemi: Annen virkemåte (metylert xantinderivat-

fosfodiesterasehemmer) og andre kliniske virkninger enn 

alternativet (flunixin). Reduserer endotoksinforårsaket 

frigivelse av proinflammatoriske cytokiner og leukotriener 

fra makrofager og nøytrofiler, reduserer systemisk respons 

på endotoksiner. 

Forfangenhet: Annen virkemåte for å forbedre blodgjennom-

strømningen til hoven enn alternativet (acepromazin); 

reduserer blodets viskositet og forbedrer blodgjennom-

strømningen til hoven. 

Polymyxin B Formål: Systemisk behandling av endotoksemi knyttet til 

alvorlig kolikk og andre sykdommer i mage-tarmkanalen. 

Alternativer: Flunixin, vismutsubsalisylat. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte (endotoksinbinder) enn 

det systemiske alternativet (flunixin), virker tidligere i den 

endotoksininduserte kaskaden. Annen bindingsmekanisme, 

annen tilførselsvei og annet virkested enn det orale 

alternativet vismut. Bidrar til å hindre initiering av 

inflammatorisk kaskade ved å binde endotoksiner og hindre 

binding med Toll-lignende reseptorer. 
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Legemidler mot kardiovaskulære lidelser 

 Amiodaron Formål: Antiarytmikum. Systemisk og oral behandling av 

hjerteflimmer, supraventrikulære og ventrikulære taky-

kardier. 

Alternativer: Kinidinsulfat, prokainamid, propranolol. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn alternativene (klasse 

III-antiarytmika). Ifølge ny dokumentasjon er amiodaron 

effektivt og sikkert ved hjerteflimmer og bedre enn 

alternativet, kinidinsulfat; effektivt ved ulike typer arytmier, 

inkludert ventrikulære arytmier. 

Allopurinol Formål: Behandling av neonatal iskemi-reperfusjonsskade. 

Alternativer: Vitamin E. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn alternativet for 

reperfusjonsskade; allopurinol er en xantinoksidaseinhibitor 

som hemmer produksjon av frie radikaler under reperfusjon 

etter iskemi. 

Vasopressin Formål: Behandling av sirkulatorisk kollaps hos føll og 

voksne hester. 

Alternativer: Dopamin/dobutamin, adrenalin. 

Særlige fordeler: Spesifikk agonist som virker via V1-

reseptorer. Har en annen virkemåte enn de andre godkjente 

stoffene som regulerer blodtrykket: adrenalin (adrenerg 

reseptoragonist) og dopamin/dobutamin (D1-5-reseptorer 

som regulerer minuttvolum og blodkartonus). Brukes i 

situasjoner der dopamin/dobutamin og adrenalin ikke har 

ført fram. og en alternativ farmakologisk tilnærming er 

nødvendig. 

Digoxin Formål: Behandling av hjertesvikt. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Digoxin er dessuten den eneste 

behandlingen mot bivirkninger av behandling med kinidin. 

Kinidinsulfat og 

kinidinglukonat 

Formål: Behandling av hjertearytmi. 

Alternativer: Prokainamid, propranolol. 

Særlige fordeler: Motvirker arytmi. Brukes sjelden, men er 

et viktig terapeutisk alternativ, da forskjellige virkemåter 

kreves for ulike typer av arytmier. Alternativ behandling for 

hjerteflimmer. 

Prokainamid Formål: Behandling av hjertearytmi. 

Alternativer: Kinidinsulfat og kinidinglukonat, propranolol. 

Særlige fordeler: Motvirker arytmi. Brukes sjelden, men er 

et viktig terapeutisk alternativ, da forskjellige virkemåter 

kreves for ulike typer av arytmier. 

Propranolol Formål: Behandling av hjertearytmi. 

Alternativer: Kinidinsulfat og kinidinglukonat, prokainamid. 
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  Særlige fordeler: Blodtrykkssenkende middel som brukes 

fordi det i en viss grad også motvirker arytmi. Brukes 

sjelden, men er et viktig terapeutisk alternativ. På grunn av 

arytmiers ulike patofysiologi er det viktig å ha en rekke 

legemidler med ulik virkning for å kunne behandle den 

aktuelle tilstanden. Disse legemidlene brukes vanligvis til én 

behandling for å gjenopprette normal hjerterytme, og bare i 

svært sjeldne tilfeller må behandlingen gjentas. 

Kramper 

 Fenytoin Formål: Krampestillende behandling for føll. Behandling av 

rabdomyolyse. Behandling av hanetritt. 

Alternativer: Diazepam, primidon, dantrolenfosfat (for 

rabdomyolyse). 

Særlige fordeler: Vesentlig krampestillende middel for føll. 

Fenytoin brukes vanligvis som tilleggsmedisin ved 

behandling av kramper dersom krampene ikke kan stanses 

med primidon/fenobarbital. Fenytoin er et kalsiumkanal-

blokkerende middel og er nyttig ved behandling av 

tilbakevendende former for rabdomyolyse. 

Primidon Formål: Krampestillende behandling for føll. 

Alternativer: Diazepam, fenytoin. 

Særlige fordeler: Primidon er indikert som oppfølging av 

behandling med diazepam eller som et alternativ. 

Gastrointestinale stoffer 

 Betanekol Formål: Behandling av tarmslyng, behandling av gastro-

duodenal forsnevring hos føll, behandling av tilbakevenden-

de små forstoppelser i kolon hos voksne dyr. 

Alternativer: Metoklopramid, erytromycin. 

Særlige fordeler: Betanekol er en kolinerg muskarinagonist 

som stimulerer acetylkolinreseptorer på glatt muskulatur i 

mage- og tarmkanalen, og dermed fører til sammentrekning. 

Stoffet har vist seg å gi bedre tømming av mage og tarm. 

Både betanekol og metoklopramid har vist seg å være 

nyttige i behandlingen av postoperativ tarmslyng. 

Kodein Formål: Behandling av diaré. 

Alternativer: Vismutsubsalisylat. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn vismutsubsalisylat. 

Motilitetsregulator av opioidtypen som virker på mu-

reseptorer i tarmen og gir effektiv symptomatisk behandling 

av ikke-infeksiøse diareer, spesielt hos føll. Brukes ofte i 

kombinasjon med loperamid. Virkemåten er tilsvarende som 

for loperamid, noe som gir synergieffekt. 

Loperamid Formål: Behandling av diaré hos føll. 

Alternativer: Vismutsubsalisylat. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn vismutsubsalisylat. 

Motilitetsregulator av opioidtypen som virker på mu-

reseptorer i tarmen og gir mer effektiv symptomatisk 

behandling av ikke-infeksiøse diareer hos føll enn andre 

stoffer. Brukes ofte i kombinasjon med kodein. Virkemåten 

er tilsvarende som for kodein, noe som gir synergieffekt. 

Metoklopramid Formål: Behandling av postoperativ forstoppelse. 

Alternativer: Betanekol, erytromycin. 
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  Særlige fordeler: Metoklopramid er et substituert benzamid 

med flere virkemåter: 1) det er en dopaminreseptor-

antagonist, 2) det øker frigivelsen av acetylkolin fra egne 

kolinerge nevroner, og 3) det har en blokkerende virkning på 

det adrenerge system. Det er effektivt til å gjenopprette 

mage-/tarmkoordineringen etter en operasjon og reduserer 

mengde, hyppighet og varighet av gastrisk refluks. 

Metaklopramid er et prokinetisk legemiddel som har størst 

virkning i den proksimale delen av mage-tarm-kanalen. 

Både betanekol og metoklopramid har vist seg å være 

nyttige i behandlingen av postoperativ tarmslyng. 

Fenoksybenzamin Formål: Diarébehandling, kolitt 

Alternativer: Vismutsubsalisylat, flunixin. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte (alfa-1-antagonist og 

antisekresjonsmiddel) enn andre godkjente behandlings-

alternativer og kodein. Nyttig til symptomatisk behandling 

av diaré og kolitt. 

Propantelinbromid Formål: Motvirker peristaltikk. 

Alternativer: Atropin, lidokain gitt intrarektalt i fortynnet 

form som et klyster. 

Særlige fordeler: Propantelinbromid er et syntetisk kvater-

nært ammoniumantikolinergikum som hemmer motilitet og 

kramper i mage- og tarmsystemet og reduserer utskillingen 

av magesyre. Det hemmer også virkningen av acetylkolin 

ved de postganglionære nerveendene i det parasympatiske 

nervesystemet. Virkningene ligner på dem som oppnås med 

atropin, selv om de varer lenger (seks timer). Propantelin-

bromid er et viktig stoff til reduksjon av peristaltikk for å 

unngå rektalskader under rektal palpasjon eller ved 

undersøkelse og behandling av en mulig rektalskade når det 

er vanskelig å få et lidokainklyster til å virke tilfreds-

stillende. 

Ranitidin Formål: Magesårprofylakse hos nyfødte føll. 

Alternativer: Omeprazol. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn omeprazol. Tilfør-

selsveien (intravenøs) gir ytterligere fordeler framfor alle 

andre midler mot magesår, ettersom disse må gis oralt. 

Intravenøs ranitidinbehandling er avgjørende for føll med 

manglende gastrointestinal motilitet, en gruppe som har 

særlig høy risiko for magesår. 

Sukralfat Formål: Magesårprofylakse hos nyfødte føll. 

Alternativer: Omeprazol. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn omeprazol og 

verdifull tilleggsbehandling ved forebygging av magesår. 

Unik virkemåte (mukosaadhesjon) stabiliserer lesjoner. 

Rabdomyolyse 

 Natriumdantrolen Formål: Behandling av rabdomyolyse. Behandling av 

ondartet hypertermi under anestesi. 

Alternativer: Fenytoin. 

Særlige fordeler: Dantrolen virker direkte muskelavslap-

pende ved at det hemmer frigivelsen av kalsium fra det 

sarkoplasmatiske retikulum og dermed forårsaker en 

dissosiasjon av eksitasjon-kontraksjon-koplingen. Både 

fenytoin og natriumdantrolen har vist seg å være nyttige i 

behandlingen av tilbakevendende rabdomyolyse. 
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Antimikrobielle stoffer 

Infeksjoner forårsaket av 

Klebsiella ssp. 

Ticarcillin Formål: Behandling av infeksjoner forårsaket av Klebsiella 

ssp. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Spesifikt antibiotikum for infeksjoner 

forårsaket av Klebsiella ssp. 

Infeksjoner forårsaket av 

Rhodococcus equi 

Azitromycin Formål: Behandling av infeksjoner forårsaket av 

Rhodococcus equi. 

Alternativer: Erytromycin. 

Særlige fordeler: Standardbehandling sammen med 

rifampicin, tåles bedre av føll enn erytromycin. 

Rifampicin Formål: Behandling av infeksjoner forårsaket av Rhodo-

coccus equi. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Behandling av Rhodococcus equi sammen 

med erytromycin or azitromycin. Foretrukket behandling. 

Septisk leddbetennelse Amikacin Formål: Behandling av septisk leddbetennelse. 

Alternativer: Gentamicin eller andre aminoglykosider. 

Særlige fordeler: Tåles bedre av føll enn gentamicin og 

andre aminoglykosider. 

Legemidler for åndedrettsorganene 

 Ambroxol Formål: Stimulering av surfaktanter hos for tidlig fødte føll. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

 Budesonid Formål: Inhalasjonskortikosteroid til bekjempelse av 

allergisk lungesykdom. 

Alternativer: Beklometason. 

Særlige fordeler: Kortikosteoridbehandling via inhalasjon 

medfører mindre adrenokortikal suppresjon, raskere til-

bakevending til normal funksjon etter endt behandling og 

færre systemiske bivirkninger enn systemisk kortikoste-

roidbehandling, på grunn av begrenset systemisk absorbsjon. 

Inhalasjonsbehandling gjør det mulig med reduserte doser 

og lokal tilførsel av høye konsentrasjoner av virkestoff, noe 

som gir større effekt. Spesielt nyttig til bekjempelse av mild 

til moderat sykdom og ved langvarig vedlikeholds-

behandling. Det kreves stoffer med sterkere virkning og 

annen effektvarighet enn beklometason for å titrere dosen 

basert på klinisk respons og for å oppnå optimal 

sykdomsbekjempelse. Budesonid har en styrke som ligger 

mellom beklometason og flutikason. 

 Flutikason Formål: Inhalasjonskortikosteroid til bekjempelse av 

allergisk lungesykdom. 

Alternativer: Beklometason. 
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  Særlige fordeler: Kortikosteroidbehandling via inhalasjon 

medfører mindre adrenokortikal suppresjon, raskere til-

bakevending til normal funksjon etter endt behandling og 

færre systemiske bivirkninger enn systemisk kortikoste-

roidbehandling, på grunn av begrenset systemisk absorbsjon. 

Inhalasjonsbehandling muliggjør lokal tilførsel og gir større 

effekt. Spesielt nyttig til bekjempelse av mild til moderat 

sykdom og ved langvarig vedlikeholdsbehandling. Det 

kreves stoffer med sterkere virkning og annen effektvarighet 

enn beklometason for å titrere dosen basert på klinisk 

respons og for å oppnå optimal sykdomsbekjempelse. 

Flutikason er 50 % sterkere enn beklometason og har lengre 

halveringstid (6 timer mot 2,8 timer), noe som gir ytterligere 

fordeler i alvorlige eller refraktære tilfeller. 

 Ipratropiumbromid Formål: Bronkodilatasjon. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Antikolinerg virkning. Nødvendig som 

terapeutisk alternativ, da det i mange tilfeller er mer effektivt 

enn β-agonister. 

 Oksymetazolin Formål: Behandling av neseødem. 

Alternativer: Fenylefrin. 

Særlige fordeler: α-adrenoseptoragonist med sterke kar-

sammentrekkende egenskaper som foretrekkes framfor 

fenylefrin fordi det har lengre virkningstid. 

Antiprotozoale stoffer 

 Isometamidium Formål: Behandling av protozoal myeloencefalitt hos hest. 

Alternativer: Pyrimetamin. 

Særlige fordeler: Sykdommen er av og til motstandsdyktig 

mot behandling med pyrimetamin, og det er derfor nød-

vendig med et alternativ. 

 Ponazuril Formål: Behandling av protozoal myelitt (Sarcocystis 

neurona) hos hest. 

Alternativer: Isometamidium, pyrimetamin. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn andre godkjente 

virkestoffer, nyttig som alternativ behandling når syk-

dommen er refraktær mot annen behandling. Lavere 

forekomst av bivirkninger (diaré) sammenlignet med 

pyrimetamin-/sulfonamidbehandling; større klinisk effekt 

enn isometamidium og pyrimetamin. 

 Pyrimetamin Formål: Behandling av protozoal myeloencefalitt hos hest. 

Alternativer: Isometamidium. 

Særlige fordeler: En helbredelsesprosent på minst 75 % når 

det brukes sammen med sulfadiazinsulfonamid. 

Øyelegemidler 

Øyesår Aciclovir Formål: Behandling av øyesår (antiviralt legemiddel). 

Anvendes lokalt. 

Alternativer: Idoxuridin. 

Særlige fordeler: Aciclovir og idoxuridin har vist seg å være 

like effektive i behandlingen av ulcerøs keratitt forårsaket av 

herpesvirus. 

Idoxuridin Formål: Behandling av øyesår (antiviralt legemiddel). 

Anvendes lokalt. 

Alternativer: Aciclovir. 

Særlige fordeler: Aciclovir og idoxuridin har vist seg å være 

like effektive i behandlingen av ulcerøs keratitt forårsaket av 

herpesvirus. 
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Glaukom Fenylefrin Formål: Behandling av glaukom, epifora, neseødem og 

hypersplenisme. 

Alternativer: Tropikamid (for glaukom), ellers ingen kjente. 

Særlige fordeler: Fenylefrin og tropikamid har vist seg å 

være like effektive i behandlingen av glaukom. 

Tropikamid Formål: Behandling av glaukom. Anvendes lokalt. 

Alternativer: Fenylefrin. 

Særlige fordeler: Fenylefrin og tropikamid har vist seg å 

være like effektive i behandlingen av glaukom. 

Dorzolamid Formål: Behandling av glaukom. Anvendes lokalt. 

Alternativer: Latanoprost, timololmaleat. 

Særlige fordeler: Dets særlige virkemåte som karboan-

hydrasehemmer. Viktig terapeutisk alternativ. 

Latanoprost Formål: Behandling av glaukom. Anvendes lokalt. 

Alternativer: Dorzolamid, timololmaleat. 

Særlige fordeler: Dets særskilte virkemåte som prostag-

landin F2α-analog. Viktig terapeutisk alternativ. 

Timololmaleat Formål: Behandling av glaukom. Anvendes lokalt. 

Alternativer: Dorzolamid, latanoprost. 

Særlige fordeler: Stoffets særlige virkemåte som ikke-

selektivt blokkerende middel for betaadrenerge reseptorer 

forårsaker karsammentrekning, noe som igjen fører til 

reduksjon av kammervæsken. Viktig terapeutisk alternativ. 

Cyklosporin A Formål: Immunosuppressivt stoff som brukes til behandling 

av autoimmune øyesykdommer. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Ketorolac Formål: Behandling av smerter og betennelse i øyet, ikke-

steroid antiinflammatorisk legemiddel, øyedråper; brukes 

lokalt. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Mest klinisk erfaring med ketorolac 

sammenlignet med andre mulige kandidater til vesentlige 

stoffer. 

Ofloxacin Formål: Behandling av øyeinfeksjoner som er motstands-

dyktige mot vanlig brukte antibakterielle øyepreparater. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Mest klinisk erfaring med ofloxacin 

sammenlignet med andre mulige kandidater til vesentlige 

stoffer. Sammenlignet med vanlig brukte antibakterielle 

øyepreparater bør ofloxacin bare brukes som et reserve-

antibiotikum i enkelttilfeller. 

Fluorescein Formål: Diagnoseverktøy for sårdannelse på hornhinnen, 

lokalanvendelse. 

Alternativer: Rose Bengal 
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  Særlige fordeler: Rose Bengal har en lett antiviral virkning, 

mens fluorescein ikke påvirker virusformeringen i vesentlig 

grad. Diagnostisk anvendelse av Rose Bengal før viruskultu-

ren kan dermed hindre et positivt resultat. Derfor er 

fluorescein det foretrukne diagnoseverktøyet når en 

viruskultur skal planlegges. 

Rose Bengal Formål: Diagnoseverktøy for tidlige hornhinneskader, 

lokalanvendelse. 

Alternativer: Fluorescein. 

Særlige fordeler: Rose Bengal er det foretrukne dia-

gnoseverktøyet for konstatering av svært tidlige horn-

hinneskader. 

Hyperlipemi 

 Insulin Formål: Behandling av hyperlipemi, brukes sammen med 

glukosebehandling, diagnose av stoffskifteforstyrrelser. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Soppinfeksjoner 

 Griseofulvin Formål: Systemisk soppmotvirkende bruk. Behandling av 

ringorm. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Oralt tilført griseofulvin har god virkning 

mot trichophyton, microsporum og epidermophyton. 

Ketokonazol Formål: Systemisk soppmotvirkende bruk. Behandling av 

sopplungebetennelse og luftsekkmykose. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Mest klinisk erfaring med ketokonazol 

sammenlignet med andre mulige kandidater til vesentlige 

stoffer. 

Mikonazol Formål: Behandling av soppinfeksjoner i øyet. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Lokal anvendelse på det angrepne øyet, 

større soppdrepende virkning og/eller mindre irritasjon enn 

andre antimykotiske stoffer. 

Nystatin Formål: Behandling av soppinfeksjoner i øyne og 

kjønnsorganer. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Har særlig virkning mot soppinfeksjoner. 

Bildediagnostikk 

 Radiofarmasøytisk 

Tc99m 

Formål: Scintigrafi. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Den mest følsomme bildediagnostikk-

metoden til påvisning av tidlig beinvevspatologi og brudd – 

mer følsom enn røntgen. Muliggjør kvantifisering og kan 

brukes til bildediagnostikk av områder der røntgen er 

umulig. Vesentlig teknikk for bildediagnostikk som gir økt 

dyrevelferd for høytytende hester fordi skader kan oppdages 

tidlig, noe som kan forhindre alvorlige brudd. Kort 

halveringstid (6,01 timer) av Tc99m gir rask fjerning av 

detekterbar radioaktivitet (< 72 timer) fra hesten. 
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Diverse 

 Karbamazepin Formål: Behandling av headshaking-syndrom 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Karbamazepin har antikonvulsiv virkning 

med blokkering av natriumkanaler. Brukes hovedsakelig til 

behandling av trigeminal neuralgi (headshaking-syndrom) 

og til å bekrefte diagnosen. 

Cyproheptadin Formål: Behandling av headshaking-syndrom 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Hester som viser tegn på lysbetinget 

hoderisting, reagerer fordelaktig på behandling med den 

antihistaminvirkende medisinen cyproheptadin. I tillegg til 

antihistaminvirkningen har cyproheptadin antikolinerg-

virkning og er en 5-hydroksytryptaminantagonist 

(serotoninantagonist). Bedring av hestens atferd ses 

vanligvis innen 24 timer etter at behandling med cypro-

heptadin igangsettes, men virkningen avtar ofte innen  

24 timer etter at behandlingen avsluttes. Andre antihis-

taminer virker ikke mot hoderisting. 

Domperidon Formål: Behandling av melkemangel hos hopper. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Dopaminantagonist, øker produksjonen av 

prolaktin. 

Oksytocin er ikke et egnet alternativ, fordi det reduserer 

melkeproduksjonen i stedet for å øke den, som er målet med 

domperidonbehandlingen. I tillegg kan oksytocin gi 

magesmerter dersom det brukes i høye doser. 

Gabapentin Formål: Behandling av nevropatiske smerter. 

Alternativer: Buprenorfin, fentanyl, morfin, petidin. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte og annet virkested enn 

alternative godkjente virkestoffer. GABA-lignende stoff som 

blokkerer kalsiumkanaler og hindrer dannelse av nye 

synapser. Nyere behandlingsalternativ ved nevropatiske 

smerter, med data som tyder på ytterligere kliniske fordeler 

ved behandling av smerter relatert til nevropati, f.eks. 

smerter i ekstremitetene, laminitt og magesmerter. 

Hydroksyetylstivelse Formål: Kolloidal volumerstatning. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Praktisk og lett tilgjengelig alternativ til 

blod eller plasma. 

Imipramin Formål: Farmakologisk framkalt ejakulasjon hos hingster 

med ejakulær dysfunksjon. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Tyreotropinfrigivende 

hormon 

Formål: Diagnostisk middel som brukes til å konstatere 

tyreoid- og hypofyseforstyrrelser. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Bariumsulfat Formål: Røntgenkontrastmiddel som brukes til 

kontrastundersøkelser av spiserør og mage-tarm-kanal. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 
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 Joheksol Formål: Røntgenkontrastmiddel som brukes til undersøkelse 

av nedre urinveier, artrografi, myelografi, sino- eller 

fistulografi og dakryocystografi. 

Alternativer: Jopamidol. 

Særlige fordeler: Ikke-ionisk kontrastmiddel med lav 

osmolaritet. Joheksol og jopamidol er likeverdige stoffer. 

Jopamidol Formål: Røntgenkontrastmiddel som brukes til undersøkelse 

av nedre urinveier, artrografi, myelografi, sino- eller 

fistulografi og dakryocystografi. 

Alternativer: Joheksol. 

Særlige fordeler: Ikke-ionisk kontrastmiddel med lav 

osmolaritet. Joheksol og jopamidol er likeverdige stoffer.» 

 


