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Mirataz (mirtazapin) 
En oversigt over Mirataz, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Mirataz, og hvad anvendes det til? 

Mirataz er et lægemiddel, der anvendes til at fremkalde en stigning i kropsvægten hos katte med 
langvarige sygdomme, der er kendt for at give dårlig appetit og vægttab. Det indeholder det aktive 
stof mirtazapin. 

Hvordan anvendes Mirataz? 

Lægemidlet fås som salve til påføring på huden. Lægemidlet fås kun på recept. 

Lægemidlet påføres topisk på den indvendige side af øret en gang dagligt i 14 dage. Der behandles 
kun ét øre hver dag, dvs. det venstre øre én dag og så det højre øre den efterfølgende dag. Hvis der 
går en dosis til spilde, kan du anvende lægemidlet den efterfølgende dag og derefter genoptage den 
daglige dosering. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Mirataz, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller apoteket. 

Hvordan virker Mirataz? 

Mirtazapin optages i blodet gennem huden i øret. Mirtazapin indvirkninger på vægtforøgelse er 
komplekse og er ikke fuldt udforskede. De omfatter blokering af en del af serotonins og histamins 
virkningsmekanisme, stoffer, der er involveret i reguleringen af appetitten, og en indvirkning på 
leptinindholdet, et hormon, der kontrollerer sult. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Mirataz? 

Et klinisk feltforsøg i USA hos katte, som havde et vægttab på mindst 5 % på grund af en 
underliggende medicinsk tilstand, viste, at 14 dages behandling med Mirataz øgede deres kropsvægt. 
Den gennemsnitlige vægtforøgelse efter 14 dage var ca. 130 g pr. kat og væsentligt højere end 
gennemsnittet på 10 g i den gruppe, der fik placebo (en uvirksom behandling). 
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Hvilke risici er der forbundet med Mirataz? 

De hyppigste bivirkninger ved Mirataz (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 katte) er tegn på 
lokal irritation eller inflammation på det sted, hvor salven påføres, og adfærdsmæssige ændringer 
(øget mjaven, hyperaktivitet, desorientering eller manglende evne til at koordinere muskelbevægelser, 
mangel på energi/svaghed, opmærksomhedssøgende og aggressiv adfærd). Lokale reaktioner 
forsvinder uden behandling. 

Mirataz må ikke anvendes til katte, der er drægtige eller diegivende, eller som skal bruges til avl, eller 
katte på under 7,5 måneder eller med mindre end 2 kg kropsvægt. 

Mirataz må ikke anvendes til katte, der er behandlet med cyproheptadin, tramidaol eller 
monoaminoxidasehæmmere (MAOI'er), eller som er blevet behandlet med et MAOI inden for de sidste 
14 dage før behandling med Mirataz, da der kan være en øget risiko for serotoninsyndrom. 
Serotoninsyndrom er en potentielt alvorlig tilstand, der kan opstå ved lægemidler, der øger indholdet 
af serotonin i kroppen. Tegnene kan variere fra milde til svære og omfatte feber, uro, øgede reflekser, 
skælven, svedtendens, udvidede pupiller, diarré, kramper og anfald. 

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

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

Berøring med lægemidlet bør undgås. Lægemidlet kan optages kutant (gennem huden) eller oralt 
(gennem munden) og kan forårsage sløvhed eller sedation. Der bør udleveres vandtætte 
beskyttelseshandsker til engangsbrug, når lægemidlet købes, og de skal anvendes ved håndtering og 
anvendelse af lægemidlet. Hænderne vaskes omhyggeligt umiddelbart efter påføring af lægemidlet, 
eller i tilfælde af hudkontakt med lægemidlet eller den behandlede, inden påføringsstedet er tørt. 

Mirataz er et hudsensibiliserende stof og kan forårsage øjen- og hudirritation. Personer, som er 
overfølsomme (allergiske) over for mirtazapin, bør undgå kontakt med Mirataz. Undgå hånd-til-mund- 
og hånd-til-øje-kontakt, indtil du har vasket dine hænder grundigt. I tilfælde af kontakt med øjnene 
skal du skylle øjnene grundigt med rent vand. Hvis der forekommer hud- eller øjenirritation, eller hvis 
produktet indtages utilsigtet, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp og vise etiketten til lægen. 

Det anbefales, at gravide eller kvinder, der forsøger at blive gravide, undgår håndtering af lægemidlet 
og kontakt med behandlede dyr i hele behandlingsperioden. 

Lægemidlet kan være skadeligt efter indtagelse og bør holdes væk fra børn, som ikke bør være til 
stede, når katten behandles. Lad ikke tuben ligge fremme, uden at den er i den børnesikrede beholder, 
undtagen når du påfører lægemidlet. Tuben skal placeres i den børnesikrede beholder efter 
anvendelse, og beholderen skal lukkes med det samme. 

Kontakt bør undgås med den behandlede kat i de første 12 timer efter den daglige påføring. Det 
anbefales derfor at behandle katte om aftenen. Behandlede katte bør ikke få lov til at sove sammen 
med deres ejere, især ikke børn og gravide kvinder, i hele behandlingsperioden. 

Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens lægemidlet håndteres. 

Hvorfor er Mirataz godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Mirataz opvejer risiciene, og at det 
kan godkendes til anvendelse i EU. 
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Andre oplysninger om Mirataz 

Mirataz fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 10/12/2019. 

Yderligere oplysninger om Mirataz findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Mirataz. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i september 2019. 
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