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EPAR - sammendrag for offentligheden

Fevaxyn Pentofel

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet 

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte 

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende veterinærlægemidlet som beskrevet nedenfor. 

Dette dokument er ikke en erstatning for den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker 

yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis 

du ønsker yderligere oplysninger på grundlag af CVMP's anbefalinger, kan du læse den faglige drøftelse 

(der ligeledes er en del af EPAR).

Hvad er Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel er en vaccine til katte og leveres som injektionsvæske (opløsning) i en fyldt sprøjte. 

Fevaxyn Pentofel indeholder følgende inaktiverede (dræbte) vira: felin (katte-) panleukopenivirus, felin 

rhinotracheitisvirus, felin calicivirus, felin leukæmivirus og den inaktiverede bakterie Chlamydophila 

felis.

Hvad anvendes Fevaxyn Pentofel til?

Fevaxyn Pentofel anvendes til immunisering af raske katte fra 9-ugers alderen mod felin 

panleukopenivirus og felin leukæmivirus samt mod luftvejssygdomme forårsaget af felin 

rhinotracheitisvirus, felin calicivirus og felin Chlamydophila felis.

Indholdet af den forfyldte sprøjte omrystes og gives ved subkutan injektion (indsprøjtning under 

huden). Til katte, der er 9 uger eller derover, gives to doser med 3 til 4 ugers mellemrum. En ekstra 

vaccination anbefales til killinger i områder med høj risiko for felin leukæmivirus, hvis killingen har fået 

den første vaccination inden 12-ugers alderen. Derefter gives Fevaxyn Pentofel en gang om året.
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Hvordan virker Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel indeholder små mængder af fire inaktiverede virus og én inaktiveret bakterie. Når 

katten får injektionen, vil denne lille påvirkning bevirke, at kattens immunsystem genkender og

angriber de pågældende virus og bakterier. Når katten senere udsættes for sådanne virus og bakterier, 

vil katten enten ikke blive inficeret, eller også bliver infektionen ikke nær så alvorlig.

Hvordan blev virkningen af Fevaxyn Pentofel undersøgt?

Fevaxyn Pentofel blev undersøgt over for felin leukæmivirus, over for luftvejssygdomme forårsaget af 

felin rhinotracheitisvirus, felin calicivirus og felin Chlamydophila felis samt over for sygdom forårsaget 

af felin panleukopenivirus.

Derudover er der indsamlet oplysninger fra undersøgelser hos forskellige katteracer med henblik på 

forekomsten af bivirkninger efter første og anden vaccination med Fevaxyn Pentofel.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel er påvist at være effektiv mod felin leukæmivirus, mod luftvejssygdomme forårsaget 

af felin rhinotracheitisvirus, felin calicivirus og felin Chlamydophila felis samt mod sygdom forårsaget af 

felin panleukopenivirus. 

I undersøgelsen af forekomsten af bivirkninger var der ingen bivirkninger hos 94,2 % af kattene efter 

første vaccination og ingen bivirkninger hos 99 % af kattene efter anden vaccination.

Hvilke bivirkninger har Fevaxyn Pentofel?

Hos nogle katte kan vaccinationen bevirke reaktioner bestående i forbigående feber, opkastning, 

nedsat ædelyst og/eller depression. Reaktionerne svinder sædvanligvis i løbet af 24 timer.

Undertiden kommer der hævelse, smerte, kløe eller hårtab på injektionsstedet. I meget sjældne 

tilfælde udvikles der i løbet af de første timer efter vaccinationen overfølsomhedsreaktioner med 

væskeansamling i huden, kløe, åndedræts- og hjertesvigt, alvorlige symptomer fra mave-

tarmsystemet eller chok.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver 
veterinærlægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

Fevaxyn Pentofel indeholder mineralsk olie. Selvinjektion ved uheld kan forårsage stærk smerte og 

hævelse, navnlig ved injektion i led eller fingre – i sjældne tilfælde med tab af fingeren til følge. Hvis 

man ved et uheld sprøjter produktet i sig, skal man straks søge lægehjælp, selv om den indsprøjtede 

mængde er meget lille. Indlægssedlen skal vises til lægen. Vedvarer smerten længere end 12 timer 

efter lægeundersøgelsen, skal lægen kontaktes igen.

Hvorfor blev Fevaxyn Pentofel godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) fandt, at fordelene ved Fevaxyn Pentofel opvejer eventuelle 

risici til immunisering af raske katte på 9 uger eller derover mod feline virus. Udvalget anbefalede 

udstedelse af markedsføringstilladelse for Fevaxyn Pentofel. En afvejning af fordele og risici fremgår af 

videnskabelige diskussion af denne EPAR.
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Andre oplysninger om Fevaxyn Pentofel:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 

Union for Fevaxyn Pentofel den 5. februar 1997. Oplysninger om udleveringsbestemmelser for 

produktet findes på den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i juni 2013.
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