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Hydrocortisonaceponat Ecuphar1 (hydrocortisonaceponat) 
En oversigt over Hydrocortisonaceponat Ecuphar, og hvorfor det er godkendt 
i EU 

Hvad er Hydrocortisonaceponat Ecuphar, og hvad anvendes det til? 

Hydrocortisonaceponat Ecuphar er et kortikosteroidholdigt (binyrebarkhormonholdigt) 
veterinærlægemiddel, der anvendes til at behandle betændte og kløende hudlidelser hos hunde. Det 
anvendes også til behandling af symptomer på kløende hud hos hunde, der er tilbøjelige til at få allergi 
(atopisk dermatitis). 

Hydrocortisonaceponat Ecuphar indeholder det aktive stof hydrocortisonaceponat og er et 
"hybridlægemiddel". Det betyder, at det er identisk med et "referencelægemiddel", der indeholder det 
samme aktive stof. Referencelægemidlet for Hydrocortisonaceponat Ecuphar er Cortavance. 

Hvordan anvendes Hydrocortisonaceponat Ecuphar? 

Hydrocortisonaceponat Ecuphar leveres som en spray og fås kun på recept. Til behandling af 
hudlidelser med betændelse og kløe gives Hydrocortisonaceponat Ecuphar én gang dagligt i 7 dage. 
Hvis der ingen bedring er sket efter 7 dage, bør en dyrlæge revurdere behandlingen. Til behandling af 
symptomer på atopisk dermatitis gives Hydrocortisonaceponat Ecuphar én gang dagligt i mindst 14 
dage, men højst i 28 på hinanden følgende dage. Efter 14 dage bør dyrlægen afgøre, om der er behov 
for yderligere behandling. 

Lægemidlet sprøjtes på det berørte hudområde. Undgå kontakt med øjnene. To sprøjt med pumpen er 
nok til at behandle et hudområde på ca. 10 cm2. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Hydrocortisonaceponat Ecuphar, kan du læse 
indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Hydrocortisonaceponat Ecuphar? 

Det aktive stof i Hydrocortisonaceponat Ecuphar, hydrocortisonaceponat, er et kortikosteroid eller 
steroid, der i hudcellerne virker ved at stoppe frigivelsen af kemiske stoffer, der medvirker til 
betændelse. Derved reduceres hævelser, rødme og kløe. Hydrocortisonet i Hydrocortisonaceponat 
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Ecuphar er i en særlig kemisk form (diester), så lægemidlet kan trænge ind i det ydre hudlag og blive 
der i længere tid. Dette gør lægemidlet mere effektivt til behandling af hudsygdomme ved lave doser. 

Hvordan blev Hydrocortisonaceponat Ecuphar undersøgt? 

Der er allerede foretaget studier af det aktive stofs fordele og risici ved godkendt brug med 
referencelægemidlet, Cortavance, og de behøver ikke at blive gentaget for Hydrocortisonaceponat 
Ecuphar. 

Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden studier af kvaliteten af Hydrocortisonaceponat 
Ecuphar. Der var ikke behov for "bioækvivalensstudier" for at undersøge, om Hydrocortisonaceponat 
Ecuphar optages på samme måde som referencelægemidlet for at give det samme niveau af det aktive 
stof i blodet. Det skyldes, at sammensætningen af Hydrocortisonaceponat Ecuphar er den samme som 
referencelægemidlets, og når det sprayes på huden, forventes det, at det aktive stof i begge produkter 
optages på samme måde. 

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Hydrocortisonaceponat 
Ecuphar? 

Da Hydrocortisonaceponat Ecuphar er et hybridlægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være 
det samme som for referencelægemidlet. 

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

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Hydrocortisonaceponat 
Ecuphar, herunder passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af 
eller ansvarlig for dyret. Disse forholdsregler er de samme som for referencelægemidlet, eftersom 
Hydrocortisonaceponat Ecuphar er et hybridlægemiddel. 

Hvorfor er Hydrocortisonaceponat Ecuphar godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav er påvist, 
at Hydrocortisonaceponat Ecuphar er sammenligneligt med Cortavance. Agenturet var derfor af den 
opfattelse, at fordelene ved Hydrocortisonaceponat Ecuphar opvejer de identificerede risici som for 
Cortavance, og at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Hydrocortisonaceponat Ecuphar 

Cortacare fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 27. august 2018. 

Lægemidlets navn blev ændret til Hydrocortisonaceponat Ecuphar den 20. maj 2021. 

Yderligere information om Hydrocortisonaceponat Ecuphar findes på agenturets websted under: 
www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/hydrocortisone-aceponate-ecuphar-previously-
cortacare. 

Information om referencelægemidlet findes også på agenturets websted. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 10-2021. 
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