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Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Reconcile.  
Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale udstedelse af en 
markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning i, 
hvordan Reconcile bør anvendes. 

Hvis du som ejer af eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Reconcile, kan du 
læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvad er Reconcile, og hvad anvendes det til? 

Reconcile er et lægemiddel til dyr, der anvendes som hjælp til at behandle hunde med adfærdsproblemer, 
som skyldes adskillelse fra deres ejere eller hjem eller fra andre hunde (separationsangst). Sådanne 
problemer kan omfatte ødelæggelse af ejendom, overdreven gøen eller hylen og upassende defækation og 
urinering i hjemmet. 

Reconcile bør kun gives i kombination med adfærdsbehandling. Det indeholder det aktive stof fluoxetin. 

Hvordan anvendes Reconcile? 

Reconcile fås som tabletter (8 mg, 16 mg, 32 mg og 64 mg) og udleveres kun efter recept. Tabletstyrken 
bør svare til hundens vægt. Tabletterne gives en gang dagligt. Symptomerne forventes at aftage i løbet af 
1-2 uger. Ses der ingen forbedring inden for 4 uger, bør dyrlægen revurdere behandlingen. 

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 

Hvordan virker Reconcile? 

Fluoxetin er et antidepressivt lægemiddel. Fluoxetin virker ved at forøge niveauet af neurotransmitteren 
serotonin i centralnervesystemet. En neurotransmitter er et stof, som nervecellerne anvender til deres 
indbyrdes kommunikation. Da et lavt niveau af serotonin kan forbindes med depression og angst, kan en 
forøgelse af serotoninniveauet hjælpe hunden til at føle sig roligere og dermed forbedre adfærden hos hunde 
med adskillelsesproblemer. 
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Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Reconcile? 

Der blev foretaget en feltundersøgelse hos et stort antal hunde, som blev behandlet for separationsangst, i 
to europæiske lande. Alle hundene modtog adfærdsbehandling og blev behandlet med enten Reconcile eller 
clomipramin (et andet lægemiddel, som anvendes til behandling af hunde med forstyrrelser i forbindelse 
med adskillelse). Virkningen blev hovedsagelig målt på ændringen i hver af de ni forskellige typer adfærd, 
der er anerkendt som karakteristiske indikatorer på separationsangst hos hunde. Undersøgelsen viste, at 
Reconcile var lige så effektivt som clomipramin. Efter otte ugers behandling var to typer adfærd forbundet 
med separationsangst signifikant forbedret i Reconcilegruppen (upassende defækation og destruktiv 
adfærd). 

Hvilke risici er der forbundet med Reconcile? 

De hyppigste bivirkninger ved Reconcile (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 hunde) er appetitløshed 
og letargi (manglende energi). Andre almindelige bivirkninger ved Reconcile (som kan optræde hos op til 1 
ud af 10 hunde) er urinvejslidelser (blærebetændelse, manglende kontrol i forbindelse med vandladning, 
manglende evne til at tømme blæren helt og smerte og besvær ved vandladning) og manglende 
koordination og desorientering. 

Reconcile må ikke gives til hunde, der vejer under 4 kg, eller hunde med epilepsi, eller som tidligere har lidt 
af krampeanfald. Det må heller ikke anvendes til hunde, som er overfølsomme (allergiske) over for det 
aktive stof, andre af indholdsstofferne eller lægemidler i samme klasse som fluoxetin 
(serotoningenoptagelseshæmmere). 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Reconcile fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Hvis en person utilsigtet indtager lægemidlet, bør der straks søges lægehjælp. 

Hvorfor er Reconcile blevet godkendt? 

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Reconcile opvejer risiciene, 
og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Reconcile 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for 
Reconcile den 8. juli 2008. 

Den fuldstændige EPAR for Reconcile findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer af eller ansvarlig for 
dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Reconcile, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller dit apotek. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i august 2016. 
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