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Hydrokortisonaceponat Ecuphar1 (hydrokortisonaceponat) 
Sammanfattning av Hydrokortisonaceponat Ecuphar och varför det är 
godkänt inom EU 

Vad är Hydrokortisonaceponat Ecuphar och vad används det för? 

Hydrokortisonaceponat Ecuphar är en veterinärmedicinsk kortikosteroid som används för att behandla 
sjukdomar med inflammerad och kliande hud hos hundar. Det används också för att behandla kliande 
hud hos hundar som är benägna för allergier (atopisk dermatit). 

Hydrokortisonaceponat Ecuphar innehåller den aktiva substansen hydrokortisonaceponat och är ett 
”hybridläkemedel”. Det innebär att det liknar ett ”referensläkemedel” som innehåller samma aktiva 
substans. Referensläkemedlet för Hydrokortisonaceponat Ecuphar är Cortavance. 

Hur används Hydrokortisonaceponat Ecuphar? 

Hydrokortisonaceponat Ecuphar finns som sprej och är receptbelagt. Vid behandling av 
inflammatoriska och kliande hudsjukdomar ges Hydrokortisonaceponat Ecuphar en gång om dagen i 
sju dagar. Om ingen förbättring ses efter sju dagar ska en veterinär göra en ny bedömning av 
behandlingen. Vid behandling av symtom på atopisk dermatit ges Hydrokortisonaceponat Ecuphar en 
gång om dagen i minst 14 dagar, men inte längre än 28 dagar i rad. Efter 14 dagar ska veterinären 
avgöra om ytterligare behandling behövs. 

Läkemedlet sprejas på det drabbade området. Varsamhet ska iakttas så att läkemedlet inte sprejas i 
ögonen. Två sprejningar räcker för att behandla en hudyta på 10 x 10 cm. 

För mer information om hur du använder Hydrokortisonaceponat Ecuphar, läs bipacksedeln eller tala 
med veterinär eller apotekspersonal. 

Hur verkar Hydrokortisonaceponat Ecuphar? 

Den aktiva substansen i Hydrokortisonaceponat Ecuphar, hydrokortisonaceponat, är en kortikosteroid 
eller ”steroid” som verkar i hudcellerna genom att förhindra frisättningen av kemiska ämnen som 
medverkar till inflammation. Detta minskar svullnaden, rodnaden och klådan. Hydrokortisonet i 
Hydrokortisonaceponat Ecuphar är i en särskild kemisk form (diester), och läkemedlet kan därför ta sig 
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in i hudens yttre lager och stanna kvar där under en längre tid. Detta gör läkemedlet effektivare i låga 
doser vid hudsjukdomar. 

Hur har Hydrokortisonaceponat Ecuphars effekt undersökts? 

Fördelarna och riskerna med den aktiva substansen vid godkänd användning har redan studerats för 
referensläkemedlet, Cortavance, och behöver inte studeras igen för Hydrokortisonaceponat Ecuphar. 

Liksom för alla läkemedel har företaget lagt fram kvalitetsdata för Hydrokortisonaceponat Ecuphar. 
Inga bioekvivalensstudier behövde göras för att undersöka om Hydrokortisonaceponat Ecuphar tas upp 
på liknande sätt och ger samma nivå av den aktiva substansen i blodet som referensläkemedlet. Detta 
beror på att sammansättningen för Hydrokortisonaceponat Ecuphar är samma som för 
referensläkemedlet och vid sprejning på huden förväntas den aktiva substansen i båda läkemedlen tas 
upp på samma sätt. 

Vilka är fördelarna och riskerna med Hydrokortisonaceponat Ecuphar? 

Eftersom Hydrokortisonaceponat Ecuphar är ett hybridläkemedel anses dess fördelar och risker vara 
desamma som för referensläkemedlet. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Hydrokortisonaceponat 
Ecuphar. Där anges också de försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och djurägare eller djurhållare 
ska vidta. Eftersom Hydrokortisonaceponat Ecuphar är ett hybridläkemedel är försiktighetsåtgärderna 
desamma som för referensläkemedlet. 

Varför är Hydrokortisonaceponat Ecuphar godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att det styrkts att Hydrokortisonaceponat Ecuphar i 
enlighet med EU:s krav är likvärdigt med Cortavance. EMA ansåg därför att fördelarna med 
Hydrokortisonaceponat Ecuphar är större än de konstaterade riskerna, liksom för Cortavance, och att 
Hydrokortisonaceponat Ecuphar skulle godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Hydrokortisonaceponat Ecuphar 

Den 27 augusti 2018 beviljades Cortacare ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Den 20 maj 2021 ändrades läkemedlets namn till Hydrokortisonaceponat Ecuphar. 

Mer information om Hydrokortisonaceponat Ecuphar finns på EMA:s webbplats: 
www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/hydrocortisone-aceponate-ecuphar-previously-
cortacare. 

Information om referensläkemedlet finns också på EMA:s webbplats. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2021. 
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