vet.
En god håndtering af de hyperthyreoide katte kræver viden, erfaring og god kommunikation. 		
For Dechra betyder det noget at bidrage til gode udrednings- og behandlingsresultater.
1.

Vi tilbyder viden i form af informative videoer og digitale redskaber med praktiske råd af Sarah Caney BVSc
PhD DSAM (Feline) MRCVS på vores nye hjemmeside www.dechra.dk/campaigns/hyperthyreoidisme

2.

I vores gratis undervisningsportal Dechra Akademiet finder du vores nye kursus: 				
Feline hyperthyrodism: A problem precisely answered.

3.

Flowchart som støtter i både diagnostik, behandling og monitorering. Dette kan fås i printet og digitalt format.
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Felimazole® Vet. behandling og monitorering
Hyperthyreoidisme er diagnosticeret

Uden azotæmi eller IRIS stadie 1-2 Kronisk nyreinsufficiens (CKD)

Azotæmi eller IRIS stadie 3-4 Kronisk nyreinsufficiens (CKD)

Brug af Felimazole til katte med CKD bør foretages ud fra en omhyggelig risk:benefit vurdering. Den
renale funktion bør overåges nøje efter påbegyndt behandling med Felimazole.
Start Felimazole på 5 mg/dag, administreret med 2.5 mg BID
Hvis der pga. problemer med compliance foretrækkes at dosere 5 mg en gang dagligt kan dette
accepteres (selvom der kan være større effekt af 2,5mg BID i opstarten).
Evaluer kattens CKD ud fra IRIS stadierne (www.iris-kidney.com). Fodr med passende nyrediæt hvis
indikeret.

Brug af Felimazole til katte med CKD bør foretages ud fra en omhyggelig risk:benefit vurdering. Den
renale funktion bør overvåges nøje efter påbegyndt behandling med Felimazole.
Gradvist introducer Felimazole. Start med den lavest mulige dosis.
Evaluer kattens CKD ud fra IRIS stadierne (www.iris-kidney.com). Fodr med passende nyrediæt hvis
indikeret.

Total T4, Hæmatologi og Biokemi bør måles efter 3 uger, 6 uger, 10 uger, 20 uger og herefter hver
3. måned.
Målet er en Total T4 serum koncentration der ligger i den laveste halvdel af referenceintervallet
(<35nmol/L ca). Undgå iatrogen hypothyreoidisme.
Tidspunktet for Total T4 måling i forhold til pilleindgivelse er ikke vigtigt.
Det anbefales desuden at måle blodtrykket regelmæssigt.

Total T4 under referenceintervallet

Total T4 i den laveste halvdel af referenceintervallet

Uden azotæmi

Reducer Felimazole dosis med 2.5 mg per dag

Total T4 i den øverste halvdel af referenceintervallet eller højere
end referenceintervallet

Azotæmi

Stabil azotæmi, ingen eller
milde kliniske tegn på CKD
(IRIS stadie 1 - 3)

Ustabil azotæmi, moderate til
svære kliniske tegn på CKD
(IRIS stadie 3 - 4)

Juster ikke på Felimazole
dosis - vedligehold Total
T4 i den laveste ende af
referenceintervallet.
Evaluer kattens CKD ud fra
IRIS stadierne. Fodr med en
passende nyrediæt.

Reducer Felimazole dosis
med 2,5 mg per dag. Målet
er at opretholde Total T4
i den øverste halvdel af
referenceintervallet hvis
muligt.
Evaluer kattens CKD ud fra
IRIS stadierne. Fodr med en
passende nyrediæt.

Fortsæt på nuværende dosis

Tjek ejer-compliance. Hvis der ikke er et compliance problem
øges Felimazole dosis med 2,5 mg per dag.
ELLER
Hvis Total T4 ligger i den øverste halvdel af referenceintervallet
men er væsentligt reduceret i forhold til sidste test, kan der
fortsættes på nuværende dosis og evalueres efter næste måling.
NB: Hvis der er ustabil azotæmi med moderate til svære kliniske
tegn på CKD (IRIS stadie 3-4) bør målet stadig være Total T4 i
den øverste halvdel af referenceintervallet hvis muligt

Fortsæt monitoreringen udfra anbefalingerne.
Oprethold passende serum koncentration af Total T4 gennem den lavest mulige dosis af
Felimazole.
Fortsæt med at evaluere kattens ernæringsmæssige og kliniske tilstand og fodr herefter

VET.
THIAMAZOL

Redskaber til at hjælpe dig med kommunikationen med dine dyreejere og til at højne compliance:
4.

Informativ hjemmeside for dyreejere med sygdomsoplysninger, behandlingsdagbøger til udskrift og en 		
instruktionsvideo om hvordan man giver sin kat tabletter: www.hyperthyreoidismehoskat.dk

5.

Trykt folder til dyreejerne.

Langvarig medicinsk behandling
Felimazole® Vet, der indeholder det aktive stof, thiamazol, skal gives til din kat hver dag for at nedsætte
overproduktionen af skjoldbruskkirtelhormoner.
Behandlingen vil lindre de ydre symptomer på hyperthyreoidisme så længe din kat er i behandling, men
det kurere ikke sygdommen. Så selvom du oplever
at din kats fysiske tilstand bliver meget bedre, vil den
have brug for medicin i resten af dens liv.
Det er vigtigt, at din kats tilstand bliver overvåget
gennem regelmæssige blodprøver. Ved hjælp af
disse blodprøver kan dyrlægen sikre sig, at din kat
får den rette mængde medicin. Samtidig giver det
dyrlægen mulighed for at sikre sig, at din kat forbliver rask, efterhånden som den bliver ældre.
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Hvad kan jeg gøre når min
kat er i behandling for hyper
thyreoidisme?
Du skal:

Et liv med
hyperthyreoidisme.
Hyperthyreoidisme ændrer din kat...
Du kan få din kat tilbage...

• Tage katten med til regelmæssige kontrolbesøg
hos dyrlægen. Følg dyrlægens anbefaling.
• Straks kontakte dyrlægen, hvis din kat holder op
med at spise eller får det dårligt, mens den er i
behandling med Felimazole Vet®.
• Vaske dine fingre med vand og sæbe, når du har
brugt Felimazole Vet®, eller når du har været i
kontakt med kattens bakke.
• Hvis du er en kvinde og er gravid eller prøver på
at blive gravid, skal du have handsker på, når du
håndterer tabletten og kattebakken.
Du må ikke:
• Ændre dosis uden at spørge dyrlægen til råds
først.
• Spise, drikke eller ryge, mens du håndterer tabletten eller kattebakken.
• Knuse tabletterne.
Yderligere oplysninger kan fås hos din dyrlæge.

Dyrlægestempel:

Dansk forhandler:
Dechra Veterinary Products,
Mekuvej 9 · DK-7171 Uldum
Tlf. 76 90 11 00
www.dechra.dk December 2018

VET.
THIAMAZOL

Erfarenhed til individuel rådgivning.
Nogle patienter kræver mere end andre, og hvis du har brug for sparring omkring dine patienter er du altid
velkommen til at kontakte os for en diskussion.
Kontakt os på kundeservice@dechra.com for en henvisning til en af vores erfarne medarbejdere.
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Gode grunde til at vælge Felimazole® Vet.
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En gang dagligt

To gange dagligt

Tre forskellige styrker

For at understøtte compliance

For bedste sygdomskontrol

For at opnå optimal dosering

Felimazole® Vet. findes i tre forskellige styrker på hhv. 1,25 mg, 2,5 mg og 5 mg, hvilket muliggør en sikker og præcis
behandling af hyperthyreoidisme hos katte.
Felimazole® Vet. muliggør dosisjustering i små trin og giver fleksibilitet.
Felimazole® Vet.-tabletten er glat og overtrukket, hvilket gør den nemmere at indgive.
DAGLIG DOSIS

MORGEN

AFTEN

1,25 mg

1,25 mg

2,5 mg

5 mg

2,5 mg
2,5 mg
3,75 mg
3,75 mg

+

5,0 mg
Faktisk størrelse

5,0 mg*
7,5 mg
10 mg
12,5 mg

+

15 mg

+

+

* Effektive behandlingsresultater opnås normalt hurtigere med 2,5 mg to gange dagligt

Felimazole® Vet. 1,25 mg, 2,5 mg og 5 mg, overtrukne tabletter. Aktivt stof: Tiamazol. Dyreart: Kat. Indikationer: Til stabilisering af hyperthyreoidisme hos katte forud for operativ thyroidektomi. Til langtidsbehandling
af hyperthyreoidisme hos katte. Kontraindikationer: Bør ikke anvendes til katte, der lider af systemiske sygdomme, som f.eks. primær leversygdom og diabetes mellitus. Bør ikke anvendes til katte, der udviser tegn på
autoimmun sygdom. Bør ikke anvendes til dyr med forstyrrelser af de hvide blodlegemer, som f.eks. neutropeni og lymfopeni. Bør ikke anvendes til dyr med trombocytforstyrrelser og koagulationsdefekter (specielt trombocytopeni). Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for thiamazol eller hjælpestoffet polyethylenglycol. Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende hunkatte. Særlige forsigtighedsregler for dyret:
Hvis en døgndosis, som overstiger 10 mg pr. dag er nødvendig, skal dyrene overvåges særligt omhyggeligt. Brug af lægemidlet til katte med renal dysfunktion bør kun ske efter en omhyggelig risk/benefit-vurdering
foretaget af den behandlende dyrlæge. Da thiamazol kan have en nedsættende virkning på glomerulusfiltrationshastigheden, bør behandlingens virkning på nyrefunktionen Særlige forsigtighedsregler for personer,
der administrerer lægemidlet: Vask hænderne med sæbe og vand efter håndtering af kattegrus anvendt af de behandlede dyr. Tabletterne må ikke deles eller knuses. Eftersom thiamazol er et formodet humant
teratogen, bør kvinder i den fødedygtige alder og gravide kvinder bære handsker under håndtering af kattebakker fra behandlede katte. Gravide kvinder bør bære handsker under håndtering af lægemidlet. monitoreres
tæt, idet der kan forekomme forværring af en tilgrundliggende tilstand. Bivirkninger: Der er blevet rapporteret uønskede reaktioner efter langtidsbehandling af hyperthyreoidisme. I mange tilfælde kan symptomerne
være milde og kortvarige, og vil ikke give årsag til ophør med behandlingen. De mere alvorlige virkninger ophæves i alt væsentligt, når medicineringen ophører. Interaktion med andre lægemidler og andre former
for interaktion: Samtidig behandling med fenobarbital kan eventuelt reducere thiamazols kliniske virkning. Det er konstateret, at thiamazol reducerer den hepatiske oxidering af benzimidazole-baserede ormemidler
og kan eventuelt medføre forhøjelse af disses plasmakoncentrationer ved samtidig indgivelse. Thiamazol er immunmodulerende, hvilket der skal tages højde for ved overvejelse af vaccinationsprogrammer. Dosering
og indgivelsesmåde: Til oral anvendelse. Til stabilisering af hyperthyreose hos katte forud for kirurgisk tyroidektomi og til langtidsbehandling af hyperthyreose hos katte, er den anbefalede startdosis 5 mg per dag.
Hvor det er muligt skal den daglige dosis opdeles i to og indgives morgen og aften. Tabletterne må ikke deles. Hæmatologi, biokemi og total T4 i serum bør vurderes før behandlingsstart og efter 3 uger, 6 uger, 10 uger,
20 uger, og derefter hver 3. måned. For langtidsbehandling af hyperthyreose skal dyret behandles på livstid. Emballage: Pakningsstørrelser: 100 tabletter.Et blisterark indeholder 25 tabletter. Hver æske indeholder 4
blisterark. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Dechra Regulatory B.V. Lokal repræsentant: Dechra Veterinary Products A/S. Pakninger/priser: 1,2mg 100tablt, 2,5mg 100tablt. 5mg 100 tablt. Dagsaktuel
pris kan ses på www.medicinpriser.dk. Dato for ændring af teksten: 26. August 2019. Udlevereringsbestemmelse: B. Ovenstående tekst er et forkortet resume af produktresuméet. For yderligere
information se venligst på www.medicintildyr.dk eller kontakt www.dechra.dk.

Dechra Veterinary Products A/S
www.dechra.dk

nordic.support@dechra.com

© Dechra Veterinary Products A/S

September 2020

