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

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

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

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

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
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Diagnosticering af felin hyperthyreoidisme
Mistanke om hyperthyreoidisme på baggrund af anamnese, klinisk undersøgelse og +/fund på rutinemæssig biokemi

Måling af Total T4

Total T4 er inden for referenceintervallet
Ca. 10% af de hyperthyreoide katte har en serum Total T4 koncentration indenfor
referenceintervallet som følge af:
i) Fluktuationer i TT4 i de tidlige stadier af sygdommen eller ved milde tilfælde af
hyperthyreoidisme.
ii) T4 suppression som følge af non-thyreoidal sygdom (NTI).
Hvis der fortsat er mistanke om hyperthyreoidisme

Total T4 er højere end referenceintervallet

ENTEN
Hvis mistanke om tidligt el. mildt tilfælde:
Gentest TT4 efter 2-4 uger eller i tilfælde af
tydelige kliniske tegn.
Hvis Mistanke om NTI: Identificer og
behandl (hvis muligt) før gentest af TT4

Frit T4 ligger højere end referenceintervallet

Hyperthyreoidisme bekræftet

VET.
THIAMAZOL

Total T4 ligger i den øverste halvdel af
referenceintervallet

Total T4 ligger i den nederste halvdel af
referenceintervallet eller lavere

Hyperthyreoidisme er sandsynligt

Hyperthyreoidisme er usandsynligt
Sandsynligvis NTI
Op til 20% af syge euthyreoide katte har
forhøjet Frit T4

ELLER
Mål Frit T4 (ligevægtsdialyse) og Total T4 i
samme blodprøve

Frit T4 ligger indenfor referenceintervallet

Hyperthyreoidisme er usandsynligt

Overvej muligheden for NTI ud fra de kliniske tegn, f.eks. gastrointestinale sygdomme eller neoplasi
Hvis der fortsat er mistanke om hyperthyreoidisme:
Overvej måling af TSH-koncentration (kontakt dit diagnostiske laboratorie eller Dechra for yderligere information)
ELLER
Overvej henvisning til thyreoid scintigrafi

Felimazole Vet. 1,25 mg, 2,5 mg og 5 mg, overtrukne tabletter. Rx. 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.

