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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Cardalis 
Benazeprilhydrochloride / spironolactone 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan 
is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft 
de gebruiksvoorwaarden. 

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op 
met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De 
wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het 
EPAR opgenomen. 

Wat is Cardalis? 

Cardalis is een diergeneesmiddel dat twee werkzame stoffen bevat, benazeprilhydrochloride en 
spironolactone. Het is verkrijgbaar in de vorm van kauwtabletten (2,5 mg/20 mg, 5 mg/40 mg en 
10 mg/80 mg). 

Wanneer wordt Cardalis voorgeschreven? 

Cardalis wordt gebruikt voor de behandeling van honden met congestief hartfalen. Dit is een 
aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam pompt. Cardalis wordt gebruikt bij 
congestief hartfalen als gevolg van langdurige schade aan de hartkleppen. 

De tabletten worden eenmaal daags met voer aan de hond toegediend in een dosis van 0,25 mg 
benazeprilhydrochloride en 2 mg spironolactone per kilogram lichaamsgewicht. De tabletten moeten 
gemengd met een kleine hoeveelheid voer gegeven worden aan de hond net voor de hoofdmaaltijd, of 
gelijktijdig met de maaltijd. 

Hoe werkt Cardalis? 

Spironolactone blokkeert de werking van aldosteron, een hormoon dat de nieren zout en water in het 
lichaam laat vasthouden, wat schadelijke effecten heeft op het cardiovasculaire systeem. Door 
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aldosteron te blokkeren zorgt spironolactone ervoor dat de eliminatie van zout en water in de urine 
toeneemt. Hierdoor neemt het bloedvolume af, waardoor het hart minder hard hoeft te werken om 
bloed rond te pompen en dus beter kan functioneren. Spironolactone is ook op een andere manier van 
invloed op het hart en de bloedvaten, maar deze mechanismen zijn bij honden nog niet volledig 
aangetoond. 

Benazepril is een 'prodrug', een stof die in het lichaam wordt omgezet in benazeprilaat. Benazeprilaat 
is een “remmer van het angiotensineconverterende enzym” (ACE-remmer). ACE-remmers verminderen 
de productie van angiotensine II, een krachtige vasoconstrictor (een stof die de bloedvaten vernauwt). 
Wanneer de productie van angiotensine II wordt verminderd, ontspannen en verwijden de bloedvaten 
zich, waardoor de bloeddruk daalt en de druk op het hart afneemt. 

Hoe is Cardalis onderzocht? 

De firma presenteerde de resultaten van een laboratoriumonderzoek met beagles waarbij de 
behandeling met spironolactone en benazepril als afzonderlijke werkzame stoffen (in de middelen 
Prilactone en Fortekor, die al in de EU zijn toegelaten) werd vergeleken met de behandeling met 
Cardalis. De firma presenteerde ook de resultaten van veldstudies waarbij de afzonderlijke werkzame 
stoffen als afzonderlijke tabletten werden toegediend en waarbij de voornaamste graadmeter voor de 
werkzaamheid het aantal honden was dat stierf aan de hartaandoening. Er werd een veldonderzoek 
uitgevoerd bij honden om aan te tonen hoe goed Cardalis-tabletten konden worden ingenomen en hoe 
gemakkelijk het was ze toe te dienen. De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was de 
medewerking aan de behandeling, die werd gedefinieerd als honden die ten minste 90 % van de 
tabletten doorslikten. Er werd bij beagles ook een veiligheidsonderzoek van zes maanden uitgevoerd 
met een dosis die vijf keer zo hoog was als de aanbevolen dosis. 

Welke voordelen bleek Cardalis tijdens de studies te hebben? 

Uit het laboratoriumonderzoek bleek dat Cardalis biologisch gelijkwaardig was aan een gecombineerde 
behandeling met middelen die de afzonderlijke werkzame stoffen bevatten (geneesmiddelen zijn 
biologisch gelijkwaardig wanneer ze dezelfde concentraties van de werkzame stof in het lichaam 
aanmaken). Hierdoor was het mogelijk de bestaande veldgegevens over de afzonderlijke werkzame 
stoffen toe te passen op Cardalis. Uit deze onderzoeken bleek dat bij gelijktijdige behandeling met 
spironolactone en benazepril de overleving bij honden hoger was dan bij behandeling met alleen 
benazepril. Uit het veldonderzoek bleek Cardalis in 92 % van de gevallen zonder problemen en volledig 
te worden doorgeslikt, al dan niet aangeboden met voer, en ongeveer 86 % van de honden werkte 
goed mee aan de behandeling. Uit het veiligheidsonderzoek bleek dat Cardalis een goed 
veiligheidsprofiel had. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Cardalis in? 

Bij niet-gecastreerde reuen die behandeld werden met spironolactone treedt mogelijk reversibele 
atrofie van de prostaat op (een slinken van de prostaatklier dat echter omkeerbaar is). 

De nierfunctie en het kaliumgehalte in het bloed moeten bij alle honden voorafgaand aan de 
behandeling worden gecontroleerd. Honden met een verminderde nierfunctie moeten regelmatig 
worden gecontroleerd aangezien zij tijdens de behandeling een verhoogd risico lopen op hyperkaliëmie 
(verhoogd kaliumgehalte in het bloed). Cardalis mag niet worden toegediend aan opgroeiende honden 
gezien het effect van de behandeling op de mannelijke geslachtshormonen. Voorzichtigheid is geboden 
bij het gebruik van Cardalis bij honden met leverschade aangezien het middel van invloed kan zijn op 
de manier waarop spironolactone in de lever wordt verwerkt. 
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Cardalis mag niet worden gebruikt bij drachtige of lacterende (melkproducerende) honden aangezien 
er bij onderzoeken met benazepril bij ratten toxische effecten op de foetus werden waargenomen. Het 
middel mag evenmin worden gebruikt bij honden die bestemd zijn voor het fokken. Cardalis mag niet 
worden gebruikt bij honden met de ziekte van Addison of hypoadrenocorticisme (een aandoening 
waarbij de bijnierschors onvoldoende hormonen aanmaakt), hyperkaliëmie (verhoogd kaliumgehalte in 
het bloed) of hyponatriëmie (verlaagd natriumgehalte in het bloed). Het mag niet worden gebruikt bij 
honden die overgevoelig (allergisch) zijn voor ACE-remmers of enig ander bestanddeel van het middel. 
Cardalis mag niet worden gebruikt indien sprake is van een vernauwing van de aorta of van de 
bloedvaten in de longen, wat van invloed is op het bloedvolume van het hart. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Was uw handen als u in aanraking bent geweest met de tabletten. Als u weet dat u overgevoelig 
(allergisch) bent voor spironolactone of benazepril, vermijd dan ieder contact met Cardalis. Zwangere 
vrouwen moeten bijzonder voorzichtig zijn om accidenteel inslikken van tabletten te voorkomen, 
omdat bekend is dat ACE-remmers een negatief effect kunnen hebben op het ongeboren kind. 
Raadpleeg in geval van accidentele inname onmiddellijk een arts en toon hem/haar de bijsluiter of het 
etiket. 

Waarom is Cardalis goedgekeurd? 

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat de 
voordelen van Cardalis groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen 
voor het in de handel brengen van het middel. De baten-risicoverhouding vindt u in de module 
wetenschappelijke discussie van dit EPAR. 

Overige informatie over Cardalis: 

De Europese Commissie heeft op 23 juli 2012 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor 
het in de handel brengen van Cardalis verleend. Op het etiket/de verpakking staat of dit geneesmiddel 
al dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 04-2013. 
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