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MEDICIN TIL
KÆLEDYR

DER ER LIGE
SÅ GRUNDIG
KONTROL
MED MEDICIN
TIL DYR, SOM
DER ER MED
MEDICIN TIL
MENNESKER

Vidste du om
lægemidler til dyr,
at:
• Medicin til dyr godkendes og reguleres
af samme myndighed som medicin til
mennesker, nemlig Det Europæiske
Lægemiddelagentur (EMA) og
Lægemiddelstyrelsen?
• Der er samme strenge kontrol af
medicin til dyr som til mennesker?
• Før et lægemiddel til dyr godkendes,
skal der være foretaget forsøg, der
dokumenterer sikkerhed og effekt af
lægemidlet, herunder bivirkninger og
hyppigheden af dem?
• Indberetninger af formodede
bivirkninger samles i et fælles
overvågningssystem i Det Europæiske
Lægemiddelagentur (EMA)?
• Det er en stor fordel, at bivirkninger fra
hele Europa registreres samme sted.
Det giver nemlig en ekstra sikkerhed
for dyreejere i små lande som Danmark,
da der på denne måde indsamles langt
flere erfaringer med lægemidlet

En sikkerhed for
danske kæledyr
Alle indberetninger af formodede
bivirkninger registreres hos Det
Europæiske Lægemiddelagentur
(EMA). Det er en stor fordel, da
der på den måde indsamles langt
flere erfaringer med lægemidlet,
end hvis registreringen var sket i
et lille land som Danmark. Derved
vil det hurtigere opdages, hvis
et lægemiddel giver bivirkninger,
som man ikke kender i forvejen.

www.vinordic.org

www.medicintildyr.dk
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Hvis din
hund er syg,
og dyrlægen
ordinerer
medicin,
kan du trygt
behandle den

P

å samme måde som man kan blive
forskrækket over at se, hvor mange
bivirkninger hovedpinepiller kan være
årsag til, kan man blive usikker, når
man læser indlægssedlen til sit dyrs
lægemiddel.
Men du skal huske, at lægemidlet gives
af en grund. Måske er dit kæledyr sygt,
og så er den positive effekt af medicinen
langt større end risikoen for en eventuel
bivirkning.
I indlægssedlen kan du se en liste over
lægemidlets kendte hyppige eller sjældne
bivirkninger.

Et lægemiddel bliver kun
godkendt af myndighederne,
hvis fordelene ved brugen
vurderes større end dets
uønskede virkninger
(bivirkninger).

HUSK:
DU KAN
ALTID
TALE
MED DIN
DYRLÆGE
OM
MEDICIN
OG
BIVIRK
NINGER

Husk at
indberette,
hvis du tror, dit
kæledyr får en
bivirkning
Hvis du tror, dit dyr har fået en bivirkning
af den medicin, som det behandles med,
så kan du indberette den formodede
bivirkning.

Hvordan indberettes en
formodet bivirkning?

A

lle kan indberette formodede
bivirkninger – også dyreejeren.
Det er dog bedst at lade dyrlægen
gøre det, da vedkommende kan give
flere dyrlægefaglige oplysninger, der er
relevante for den videre bedømmelse.
Formodede bivirkninger indberettes til:
• Lægemiddelstyrelsen
(www.meldenbivirkning.dk)
• Producenten af lægemidlet
Uanset hvortil du indberetter, samles
informationerne i samme database.

Grunden til, at man
bruger ordet ”formodet
bivirkning” er, at man ikke
kan være sikker på, at
det er en bivirkning fra
medicinen, før det er blevet
undersøgt nærmere.
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