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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Quadrisol 
vedaprofeeni  

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee 
Quadrisol-lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut tätä eläinlääkettä ja 
päätynyt suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä sille Euroopan unionissa sekä sen käytön ehdoista. 
Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Quadrisolin käytöstä. 

Eläimen omistaja tai pitäjä saa käytännön tietoa Quadrisolin käytöstä pakkausselosteesta, 
eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Mitä Quadrisol on ja mihin sitä käytetään? 

Quadrisol on eläinlääke, jota annetaan hevosille lievittämään kipua ja vähentämään tulehdusta, joka 
johtuu lihas-, luu- ja nivelvammoista ja muista elimistön luuttomien kohtien vammoista (ns. 
pehmytkudosleesiot). Quadrisolia voi antaa myös leikkauksen jälkeen lievittämään kipua ja tulehdusta. 
Sen vaikuttava aine on vedaprofeeni 

Miten Quadrisolia käytetään? 

Quadrisolia, jota saa oraaligeelinä (suun kautta), annetaan kaksi kertaa päivässä ennen ruokaa 
enintään kahden viikon ajan. Käytettäessä ennen kirurgista toimenpidettä lääkevalmiste annetaan 
vähintään 3 tuntia ennen leikkausta, ja hoitoa voi jatkaa enintään viikon ajan. Geelin määrä kussakin 
annoksessa määräytyy eläimen painon mukaan. 

Lääke on reseptivalmiste. 

Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Quadrisol vaikuttaa? 

Quadrisol sisltää vedaprofeenia, joka on steroideihin kuulumaton tulehduskipulääke (NSAID).  Se estää 
syklo-oksigenaasi-nimisen entsyymin toimintaa, joka osallistuu prostaglandiinien tuotantoon.  Koska 
prostaglandiinit ovat tulehdusta, kipua, ja kuumetta laukaisevia aineita, vedaprofeeni lieventää näitä 
vammoista aiheutuvia oireita. 
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Mitä hyötyä Quadrisolista on havaittu tutkimuksissa? 

Quadrisolia on tutkittu sekä laboratorio- että kenttätutkimuksissa suurella määrällä hevosia, joilla oli 
luu-, lihas- ja muita pehmytkudos- ja nivelongelmia. Quadrisol-oraaligeeli paransi hevosten ontumista 
ja pehmytkudosvammoja, ja hoitovaste Quadrisolilla oli samanlainen kuin joko fluniksiinimeglumiinilla 
tai fenyylibutatsonilla, jotka ovat muita näiden sairauksien hoitoon käytettäviä NSAID-lääkkeitä.  

Mitä riskejä Quadrisoliin liittyy? 

Quadrisolin sivuvaikutukset ovat tämän valmisteluokan (NSAID-lääkkeet) muille lääkevalmisteille 
tyypillisiä sivuvaikutuksia, kuten letargia (uneliaisuus) tai suun, mahan, suoliston (myös pehmeät 
ulosteet tai ripuli) ja munuaisten vauriot (leesiot). Hevosilla on ilmoitettu ihottumista (urtikaria). 
Sivuvaikutukset yleensä korjaantuvat, kun lääkkeen käyttö lopetetaan.  

Quadrisolia ei saa antaa hevosille, joilla on mahan ja suoliston häiriöitä tai sydämen, maksan ja 
munuaisten vajaatoimintaa. Sitä ei saa antaa varsoille, jotka ovat alle kuuden kuukauden ikäisiä, tai 
maitoa tuottaville tammoille. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, jolle 
on näytettävä pakkausseloste tai myyntipakkaus. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja sen 
lihan voi käyttää elintarvikkeeksi. Se on myös aika lääkkeen antamisen jälkeen ennen kuin maitoa 
voidaan käyttää elintarvikkeeksi. 

Quadrisolilla hoidettujen hevosten varoaika on lihan osalta 12 päivää. Lääkettä ei saa käyttää 
ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa tuottavilla hevosilla. 

Miksi Quadrisol on hyväksytty? 

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Quadrisolin hyöty on sen riskejä suurempi ja suositteli 
myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa. 

Muuta tietoa Quadrisolista 

Euroopan komissio myönsi 4. joulukuuta 1997 Quadrisolille koko Euroopan unionin alueella voimassa 
olevan myyntiluvan. 

Quadrisolia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 
Lisätietoja Quadrisol-valmisteella annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi huhtikuussa 2017. 
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