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Quadrisol 
vedaprofen  

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for 
Quadrisol. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale 
udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en 
praktisk vejledning i, hvordan Quadrisol bør anvendes. 

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Quadrisol, kan 
du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvad er Quadrisol, og hvad anvendes det til? 

Quadrisol er et veterinærlægemiddel, der anvendes til heste til at lindre smerte og mindske 
inflammation ved skader på muskler, knogler og led foruden ved andre bløddelslæsioner. Quadrisol kan 
også anvendes til at lindre smerter og mindske inflammation efter en operation. Det indeholder det 
aktive stof vedaprofen. 

Hvordan anvendes Quadrisol? 

Quadrisol, der fås som oral gel, gives to gange dagligt inden fodring i højst to uger. Når det anvendes 
inden operation, gives det op til 3 timer før operationen, og behandlingen kan fortsættes i op til en uge. 
Mængden af gel i hver dosis tilpasses dyrets vægt. 

Lægemidlet udleveres kun efter recept. 

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 

Hvordan virker Quadrisol? 

Quadrisol indeholder vedaprofen, som tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes ikkesteroide 
antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er). Vedaprofen blokerer enzymet cyclooxygenase, der 
medvirker ved produktionen af prostaglandiner. Prostaglandiner er stoffer, som udløser inflammation, 
smerter og feber, og vedaprofen mindsker disse tegn på skader. 
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Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Quadrisol? 

Quadrisol er undersøgt både i laboratorieundersøgelser og feltundersøgelser, herunder undersøgelser 
hos et stort antal heste med lidelser i knogler og muskler og andre bløddele og med ledproblemer. 
Quadrisol oral gel forbedrede halten og bløddelslæsioner hos heste, og responsen på behandlingen med 
Quadrisol var den samme som for både flunixin meglumin og phenylbutazon (andre NSAID'er, der 
anvendes til disse lidelser).  

Hvilke risici er der forbundet med Quadrisol ? 

Bivirkningerne ved Quadrisol er typiske for lægemidler i denne klasse af lægemidler (NSAID'er), f.eks. 
sløvhed eller skader (læsioner) i mund, mave, tarme (herunder blød afføring og diarré) og nyrer. For 
heste er der indberettet om nældefeber. Bivirkningerne er generelt reversible, når behandlingen 
afbrydes.  

Quadrisol må ikke gives til heste med mave- og tarmforstyrrelser eller til heste med nedsat hjerte-, 
lever- eller nyrefunktion. Det må ikke gives til føl på under seks måneder eller til hopper, der producerer 
mælk. 

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen. 

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

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises 
til lægen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter 
administration af et lægemiddel, før mælken kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød fra heste, der behandles med Quadrisol, er 12 dage. Lægemidlet må ikke 
anvendes til heste, der producerer mælk til menneskeligt konsum. 

Hvorfor blev Quadrisol godkendt? 

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Quadrisol opvejer 
risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Quadrisol 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 
Union for Quadrisol den 4. december 1997. 

Den fuldstændige EPAR for Quadrisol findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig for 
dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Quadrisol, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i april 2017. 
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