Terapeutisk opdelt liste over
uundværlige lægemiddelstoffer
til behandling af hest

Uundværlige lægemiddelstoffer til
behandling af dyr af hesteslægten
Denne liste indeholder de lægemiddelstoffer, der
står på EU-Kommissionens liste over stoffer, der
er uundværlige til behandlingen af dyr af
hesteslægten (Forordning (EF) nr. 1950/2006 som
ændret ved forordning (EU) nr. 122/2013), men
som ikke har nogen MRL-værdi. Ingen af stofferne
er optaget i tabel 1 i bilag til Kommisionens
forordning (EU) nr. 37/2010 (MRL-forordningen).
Der gælder følgende begrænsninger for
anvendelsen:
• Substanserne må kun anvendes i
forbindelse med kaskadereglen (se
omstående side).
• Der skal fastsættes en tilbageholdelsestid
på mindst 6 måneder og medicinsider
udfyldes.
Detaljerede oplysninger om alle
lægemiddelstoffer, som har en MRL-værdi, og
som kan bruges i forbindelse med kaskadereglen,
kan findes via linket:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pa
ges/regulation/document_listing/document_listing
_000165.jsp&mid=WC0b01ac058002d89b
Her vælger man ”Maximum residue limit reports”.

Analgetika/anæstetika samt
stoffer der anvendes i
forbindelse med anæstesi
Acepromazin
Atipamezol
Atracurium
Buprenorphin
Diazepam
Dobutamin
Dopamin
Edrophonium
Efedrin
Fentanyl
Flumazenil
Glycopyrrolat
Guaifenesin
Midazolam
Morfin
Naloxon
Noradrenalin
Pethidin
Propofol
Sarmazenil
Sevofluran
Tiletamin
Zolazepam
Lokalanalgetika
Bupivacain
Oxybuprocain
Prilocain
Kramper
Phenytoin
Primidon
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Respirationsorganer
Ambroxol
Budesonid
Flutecason
Ipratropiumbromid
Oxymethazolin
Hjerte og kredsløb
Amiodaron
Allopurinol
Digoxin
Quinidingluconat
Quinidinsulfat
Procainamid
Propanolol
Vasopressin
Fordøjelse og stofskifte
Bethanechol
Insulin
Kodein
Loperamid
Metoclopramid
Phenoxybenzamin
Propanthelinbromid
Ranitidin
Sucralfat
Spasticitet
Dantrolennatrium
Infektionssygdomme
Amikacin
Azithromycin
Isometamidium
Ponazuril
Pyrimethamin
Rifampicin
Ticarcillin

Antiinflammatoriske midler
Flumethazon
Pentoxifyllin
Polymyxin b
Triamcinolonacetoid
Svampeinfektioner
Griseofulvin
Ketoconazol
Miconazol
Nystatin
Øjne
Aciclovir
Bengalsk rose
Cyclosporin A
Dorzolamid
Fluorescein
Idoxuridin
Ketorolac
Lantanoprost
Ofloxacin
Phenylephrin
Timololmaleat
Tropicamid
Andet
Bariumsulfat
Carbamazepin
Cyproheptadin
Chondroitinsulfat
Domperidon
Gabapentin
Hydroxyethylstivelse
Imipramin
Iohexol
Iopamidol
Thyrotropin releasing hormonTc99m til scintografi

Sådan vælges et lægemiddel til behandling af dyr af hesteslægten:
Er det lægemiddel der ønskes anvendt godkendt i Danmark?

Ja

Nej

Kender du kaskadereglen?
Dyrlægen skal altid anvende, ordinere eller udlevere
veterinære lægemidler, der er godkendt til den
pågældende sygdom og dyreart.
Findes der ikke et godkendt veterinært lægemiddel, kan
dyrlægen undtagelsesvis under sit direkte personlige
ansvar, især for at undgå uacceptable lidelser hos de
pågældende dyr, anvende, udlevere eller ordinere:

⇓
Veterinære lægemidler, der er godkendt til en anden
dyreart eller samme dyreart for en anden sygdom.
eller hvis de ikke findes

⇓
Lægemidler godkendt til mennesker eller
lægemidler på udleveringstilladelse
fra Sundhedsstyrelsen

Er lægemidlet godkendt til hest?

Ja

Kan jeg få en udleveringstilladelse
fra Lægemiddelstyrelsen?
Nej

Er lægemidlet godkendt til produktionsdyr?

Ja

Ja

Nej

Der er fastsat en MRLværdi og en tilbageholdelsestid for hest.
Kan anvendes til konsum.

Nej

Findes der en MRL-værdi for
den aktive substans for nogen dyreart
og/eller findes substansen i et produkt
godkendt til produktionsdyr?

Ja

Må lægemidlet fremstilles
magistrelt? (Se note i
faktaboks)
Nej

Nej

Ja

Anvendelse ikke mulig.

eller hvis de ikke findes

⇓
Magistrelle lægemidler*
* Kun de magistrelle lægemidler, som står i bilag 2 til
bekendtgørelse nr. 1533 af 12. december 2016 om dyrlægers
anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, og kun
til den dyreart og indikation der er anført i bilaget.
Ref.: Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1533 af 12. december
2016 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af
lægemidler til dyr.

Tilbageholdelsestid for
slagtning sættes til
min. 28 døgn eller i
henhold til
Lægemiddelstyrelsens
udleveringstilladelse.
Kan anvendes til konsum.

Findes den aktive substans
på EUs liste over
uundværlige stoffer til hest
(se omstående side)?

Ja

Tilbageholdelsestiden
er min. 6 mdr. Kan anvendes til
konsum. Dyrlægen skal udfylde
hestepassets medicinsider og
udlevere tilbageholdelsesseddel.

Nej

Hesten skal chipmærkes og må
aldrig anvendes til konsum.
Dyrlægen skal udfylde
hestepassets medicinsider.

