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Sammanfattning av EPAR för allmänheten 

Quadrisol 
vedaprofen  

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Quadrisol. 
Det förklarar hur EMA bedömt detta veterinärmedicinska läkemedel för att rekommendera godkännande 
i EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Quadrisol ska 
användas. 

För praktisk information om hur Quadrisol ska användas bör djurägare eller djurhållare läsa 
bipacksedeln. De kan också kontakta sin veterinär eller apotekspersonal. 

Vad är Quadrisol och vad används det för? 

Quadrisol är ett veterinärmedicinskt läkemedel som ges till hästar för att lindra smärta och minska 
inflammation som beror på skador på muskler, skelett och leder samt på delar av kroppen som inte 
består av benvävnad (s.k. mjukdelslesioner). Quadrisol kan även användas för att lindra smärta och 
minska inflammation efter operation. Det innehåller den aktiva substansen vedaprofen. 

Hur används Quadrisol? 

Quadrisol, som finns som oral gel (ges genom munnen), ges två gånger om dagen före utfodring under 
högst två veckor. När det ges inför operation ges det minst tre timmar före operationen och 
behandlingen kan fortsätta i upp till en vecka. Mängden gel som ges i varje dos anpassas efter djurets 
vikt. 

Läkemedlet är receptbelagt. 

Mer information finns i bipacksedeln. 

Hur verkar Quadrisol? 

Quadrisol innehåller vedaprofen, som tillhör läkemedelsklassen icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel (NSAID). Vedaprofen blockerar enzymet cyklooxygenas, som medverkar till att bilda 
prostaglandiner. Eftersom prostaglandiner är ämnen som utlöser inflammation, smärta och feber, 
minskar vedaprofen dessa skadesymtom. 
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Vilken nytta med Quadrisol har visats i studierna? 

Quadrisol har undersökts både i laboratorie- och fältstudier. Detta innefattade studier på ett stort antal 
hästar som hade problem med skelett, muskler och andra mjukdelar och leder. Quadarisol oral gel 
lindrade hälta och mjukdelsskador hos hästar och svaret på behandlingen med Quadrisol liknade svaret 
på antingen flunixinmeglumin eller fenylbutazon, som är andra NSAID-läkemedel som används för att 
behandla dessa tillstånd.  

Vilka är riskerna med Quadrisol? 

Biverkningarna som orsakas av Quadrisol är typiska för dem som uppträder med andra läkemedel i 
denna läkemedelsklass (NSAID), t.ex. letargi (slöhet) eller skador (lesioner) på munnen, magen, 
tarmarna (inklusive lös avföring och diarré) och njurarna. Hos hästar har hudutslag (urtikaria) 
rapporterats. Biverkningarna går i allmänhet över när behandlingen upphört.  

Quadrisol får inte ges till hästar med mag- och tarmstörningar eller till hästar med nedsatt hjärt-, lever- 
och njurfunktion. Det får inte ges till föl som är under sex månader gamla eller till mjölkproducerande 
ston. 

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln. 

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

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa upp bipacksedeln eller etiketten. 

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå efter det att läkemedlet administrerats och fram till dess att djuret 
kan slaktas och köttet användas som livsmedel. Det är också den tid som ska gå från det att läkemedlet 
administrerats och fram till dess att mjölken kan användas som livsmedel. 

Karenstiden för kött från hästar som behandlats med Quadrisol är 12 dagar. Läkemedlet får inte ges till 
hästar som producerar mjölk som används som livsmedel. 

Varför godkänns Quadrisol? 

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att nyttan med Quadrisol är större än 
riskerna och rekommenderade att Quadrisol skulle godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Quadrisol 

Den 4 december 1997 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Quadrisol 
som gäller i hela EU. 

EPAR för Quadrisol finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Mer information till djurägare eller djurhållare om hur 
Quadrisol ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din veterinär eller apotekspersonal. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i april 2017. 
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