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FYLGI SEÐ ILL FYR IR:
Seda dex 0,5 mg/ml stungu lyf, lausn fyr ir 

hunda og ketti

1. Heiti og heim il is fang hand hafa mark aðs
leyf is og þess fram leið anda sem ber ábyrgð 
á loka sam þykkt, ef ann ar

Mark aðs leyf is hafi:
Heiti: Le Vet Beheer B.V.
Heim il is fang: Wil genweg 7
 3421 TV Ou dewa ter
 Hol land
Fram leið andi sem ber ábyrgð á loka sam þykkt:
Heiti: Produlab B.V.
Heim il is fang: For ellenweg 16
 4941 SJ Raams donksveer
 Hol land

2. Heiti dýra lyfs
Seda dex 0,5 mg/ml stungu lyf, lausn fyr ir hunda 
og ketti
dex medetomi din hýdrók lór íð

3. Virkt inni halds efni og önn ur inni halds
efni
Einn ml inn held ur:
Virkt inni halds efni:
Dex medetomi din hýdrók lór íð 0,5 mg
(sam svar andi dex medetomi dini  0,42 mg)
Hjálp ar efni:
Metýlpara hýdroxý benzóat (E218) 1,6 mg
Própýlpara hýdroxý benzóat 0,2 mg

Tær, lit laus lausn fyr ir stungu lyf.

4. Ábend ing ar
Að gerð ir og rann sókn ir sem valda litl um til í með
al lagi mikl um verkj um og eru ekki íf ar andi en 
þarfn ast hamlandi, ró andi og verkja still andi verk
un ar, hjá hund um og kött um.

Til mik ill ar ró andi og verkja still andi notk un ar hjá 
hund um sam hliða notk un bútorfanóls við skoð
un og minni hátt ar að gerð ir.

Lyfja for gjöf handa hund um og kött um áður en 
svæf ing er inn leidd og við hald ið.

5. Frá bend ing ar
Ekki má gefa lyf ið dýr um með hjarta og æða sjúk
dóma.
Hvorki má gefa lyf ið dýr um með al var lega al
menna (sy stem ic) sjúk dóma né dýr um sem eru 
dauð vona.
Ekki má gefa lyf ið dýr um sem hafa of næmi fyr ir 
virka inni halds efn inu eða ein hverju hjálp ar efn
anna.

6. Auka verk an ir
Þar sem dex medetomi din örv ar α2við taka, veld
ur það hæg ari hjartslætti og lækk uð um lík ams
hita.

Hjá sum um hund um og kött um get ur dreg ið úr 
önd un ar hraða. Í mjög sjald gæf um til vik um hef ur 
ver ið til kynnt um lungna bjúg. Blóð þrýst ing ur inn 
hækk ar í fyrstu en fell ur svo aft ur að eðli legu gildi 
eða nið ur fyr ir það. Vegna þreng inga í út læg um 
æðum og af mett un ar í blá æð um, við eðli legt súr
efn is magn í slag æð um, get ur slím húð virst föl ari 
eða blá leit ari.

Upp köst geta átt sér stað 5–10 mín út um eft ir inn
dæl ingu. Vera má að sum ir hund ar og kett ir kasti 
upp á með an þeir eru að jafna sig eft ir áhrif lyfs ins.

Vart kann að verða við vöðva skjálfta á með an 
áhrifa lyfs ins gæt ir.

Horn himna get ur orð ið ógagn sæ á með an ró andi 
áhrif in vara (sjá einnig kafl ann Sér stak ar var úð ar
regl ur við notk un hjá dýr um).

Þeg ar ketam in er gef ið í kjöl far dex medetomi dins, 
með 10 mín útna milli bili, get ur stund um kom ið 
fyr ir gátta slegla rof eða auka slög hjá kött um. Þau 
at vik sem gera má ráð fyr ir í tengsl um við önd un 
eru hægönd un, slitr ótt önd un, vanönd un og önd
un ar stöðv un. Í klínísk um rann sókn um var súr efn
is skort ur (hypoxa em ia) al geng ur, eink um á fyrstu 
15 mín út um dex medetomi dinketam in svæf ing ar. 
Eft ir slíka notk un hef ur ver ið greint frá upp köst um, 
lækk uð um lík ams hita og óró leika.

Við sam hliða notk un dex medetomi dins og 
bútorfanóls handa hund um get ur kom ið fram 
hægönd un, hrað önd un, óreglu legt önd un ar
mynst ur (20–30 sek. önd un ar stöðv un og svo 
nokkr ir örir and ar drætt ir), súr efn is skort ur í blóði, 
vöðva kipp ir eða skjálfti eða skjög ur, æs ing ur, 
mik il munn vatns mynd un, dýr ið get ur kúg ast, 
upp köst, þvag lát, hör unds roði, skyndi leg vökn
un eða langvar andi ró andi verk un. Greint hef ur 
ver ið frá hæg slátt ar glöp um og hrað s látt ar glöp
um. Þau geta ver ið um tals verð ur hæg slátt ur 
(sin us bradycar dia), 1. og 2. gráðu gátta slegla rof, 
hjarta stopp eða hlé (sin us arrest or pause), sem 
og gátta, of ans legla og slegla auka slög (atri
al, supraventricul ar and ventricul ar pre mat ure 
comp lex es).

Þeg ar dex medetomi din er not að til lyfja for gjaf
ar handa hund um geta hægönd un, hrað önd
un og upp köst kom ið fyr ir. Greint hef ur ver ið 
frá hæg slátt ar glöp um og hrað s látt ar glöp um og 
var um að ræða hæg slátt (sin us bradycar dia), 1. 
og 2. stigs gátta slegla rof og hjarta stopp (sin us 
arrest). Í mjög sjald gæf um til vik um geta sést of
ans legla og slegla auka slög (supraventricul ar and 
ventricul ar pre mat ure comp lex es), hjart slátt ar hlé 
(sin us pause) og 3. gráðu gátta slegla rof.

Þeg ar dex medetomi din er not að til lyfja for gjaf
ar handa kött um get ur dýr ið kúg ast og upp köst, 
slím húð ar fölvi og lág ur lík ams hiti geta kom ið fyr
ir. Þeg ar 40 míkróg/kg voru gef in í vöðva (og síð

an ketam in eða propof ol) olli það oft hægslætti 
(sin us bradycar dia) og skúta slátt ar glöp um (sin us 
arr hyt hmia), stund um 1. stigs gátta slegl arofi og í 
mjög sjald gæf um til vik um ótíma bær um af skaut
un um ofan sleg ils (supraventricul ar pre mat ure 
depol arizations), gátta tví takti (atri al big eminy), 
hjart slátt ar hlé um (sin us pause), 2. stigs gátta
slegl arofi eða slátt ar/takt glöp um.

Ger ið dýra lækni við vart ef vart verð ur al var legra 
auka verk ana eða auka verk ana sem ekki eru til
greind ar í fylgiseðl in um.

7. Dýra teg und ir
Hund ar og kett ir.

8. Skammt ar fyr ir hverja dýra teg und, 
íkomu leið ir og að ferð við lyfja gjöf
Dýra lyf ið er ætl að:
 Hund um: til notk un ar í blá æð eða vöðva.
 Kött um: til notk un ar í vöðva.

Dýra lyf ið er ekki ætl að til end ur tek inn ar inn dæl
ing ar.

Blanda má dex medetom ini, bútorfanóli og/eða 
ketam ini í sömu sprautu þar sem þau eru lyfja
fræði lega sam rým an leg.

Mælt er með eft ir far andi skömmt um:

Hund ar:
Dex medetomi din skammt ar eru grund vall að ir á 
lík ams yf ir borði:

Þeg ar lyf ið er not að við að gerð ir og rann sókn ir 
sem valda litl um til í með al lagi mikl um verkj um 
og eru ekki íf ar andi en þarfn ast hamlandi, ró andi 
og verkja still andi verk un ar:
Í blá æð: allt að 375 míkróg/m2 lík ams yf ir borðs.
Í vöðva: allt að 500 míkróg/m2 lík ams yf ir borðs.

Við sam hliða notk un með bútorfanóli (0,1 mg/kg) 
til mik ill ar ró andi og verkja still andi notk un ar er 
skammt ur dex medetomi dins í vöðva 300 míkróg/m2 
lík ams yf ir borðs. 

Skammt ur dex medetomi dins til lyfja for gjaf ar 
er 125–375 míkróg/m2 lík ams yf ir borðs, gef inn 
20 mín út um á und an inn leiðslu vegna að gerða 
sem þarfn ast svæf ing ar. Ákvarða skal skammt
inn í sam ræmi við eðli að gerð ar, lengd henn ar og 
geðslag dýrs ins.

Sam hliða notk un dex medetomi dins og 
bútorfanóls leið ir til ró andi og verkja still andi 
verk un ar sem hefst eigi síð ar en eft ir 15 mín út um 
eft ir lyfja gjöf. Há mark ró andi og verkja still andi 
verk un ar næst inn an 30 mín útna frá lyfja gjöf. Ró
andi áhrif vara í að minnsta kosti 120 mín út ur frá 
lyfja gjöf og verkja still andi áhrif vara í að minnsta 
kosti 90 mín út ur. Áhrif in ganga til baka af sjálfu 
sér inn an 3 klst.

Lyfja for gjöf með dex medetomi dini dreg ur veru
lega úr magni inn leiðslu lyfs ins sem þarf og 
magni svæf inga lyfs gefnu með inn önd un sem 
þarf til að við halda svæf ingu. Í klínískri rann sókn 
minnk aði þörf fyr ir propof ol um 30% og þörf fyr ir 
tiopental minnk aði um 60%. Öll svæf inga lyf sem 
not uð eru til inn leiðslu og við halds svæf ing ar 
skulu gef in í sam ræmi við verk un (ad mini st er to 
effect). Í klínískri rann sókn hafði dex medetomi din 
verkja still andi áhrif í 0,5–4 klst. eft ir að gerð. Þessi 
verk un ar lengd er hins veg ar háð fjöl mörg um 
þátt um og veita skal aðra verkja still andi með ferð 
í sam ræmi við klínískt mat.

Til svar andi skammt ar, grund vall að ir á lík ams
þyngd, eru birt ir í eft ir far andi töfl um. Mælt er 
með notk un sprautu með við eig andi kvarða til að 
tryggja ná kvæma skömmt un þeg ar lít ið rúm mál 
er gef ið.

Hund ar 
þyngd

(kg)

Dex mede- 
tomi din 

125 míkróg/m2

(míkróg/kg)  (ml)

Dex mede- 
tomi din 

375 míkróg/m2

(míkróg/kg)  (ml)

Dex mede- 
tomi din 

500 míkróg/m2*
(míkróg/kg)   (ml)

2,13 9,4 0,04 28,1 0,12 40 0,15
3,14 8,3 0,05 25 0,17 35 0,2
4,15 7,7 0,07 23 0,2 30 0,3

5,110 6,5 0,1 19,6 0,29 25 0,4
10,113 5,6 0,13 16,8 0,38 23 0,5
13,115 5,2 0,15 15,7 0,44 21 0,6
15,120 4,9 0,17 14,6 0,51 20 0,7
20,125 4,5 0,2 13,4 0,6 18 0,8
25,130 4,2 0,23 12,6 0,69 17 0,9
30,133 4 0,25 12 0,75 16 1,0
33,137 3,9 0,27 11,6 0,81 15 1,1
37,145 3,7 0,3 11 0,9 14,5 1,2
45,150 3,5 0,33 10,5 0,99 14 1,3
50,155 3,4 0,35 10,1 1,06 13,5 1,4
55,160 3,3 0,38 9,8 1,13 13 1,5
60,165 3,2 0,4 9,5 1,19 12,8 1,6
65,170 3,1 0,42 9,3 1,26 12,5 1,7
70,180 3 0,45 9 1,35 12,3 1,8

>80 2,9 0,47 8,7 1,42 12 1,9
*að eins í vöðva

Hund ar
þyngd

Dex medetomi din 
300 míkróg/m2 í vöðva 

(kg) (míkróg/kg) (ml)
2,13 24 0,12
3,14 23 0,16
4,15 22,2 0,2

5,110 16,7 0,25
10,113 13 0,3
13,115 12,5 0,35
15,120 11,4 0,4
20,125 11,1 0,5
25,130 10 0,55
30,133 9,5 0,6
33,137 9,3 0,65
37,145 8,5 0,7
45,150 8,4 0,8
50,155 8,1 0,85
55,160 7,8 0,9
60,165 7,6 0,95
65,170 7,4 1
70,180 7,3 1,1

>80 7 1,2

Til mik ill ar ró andi verk un ar og verkja still ing ar 
með bú torfanóli
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Kett ir:
Skammt ur handa kött um er 40 míkróg dex
medetomi din hýdrók lór íð/kg lík ams þyngd, sem 
sam svar ar 0,08 ml af Seda dex/kg lík ams þyngd, 
þeg ar lyf ið er not að við að gerð ir og rann sókn ir 
sem valda litl um til í með al lagi mikl um verkj um 
og eru ekki íf ar andi en þarfn ast hamlandi, ró andi 
og verkja still andi verk un ar.
Þeg ar dex medetomi din er not að til lyfja for gjaf ar 
handa kött um eru sömu skammt ar not að ir. Lyfja
for gjöf með dex medetomi dini dreg ur veru lega 
úr magni inn leiðslu lyfs ins sem þarf og magni 
svæf inga lyfs gefnu með inn önd un sem þarf til að 
við halda svæf ingu. Í klínískri rann sókn minnk aði 
þörf in fyr ir propof ol um 50%. Öll svæf inga lyf sem 
not uð eru til inn leiðslu og við halds svæf ing ar 
skulu gef in í sam ræmi við verk un (ad mini st er to 
effect).
Inn leiða má svæf ingu 10 mín út um eft ir lyfja
for gjöf, með því að gefa í vöðva mark skammt 
ketam ins 5 mg/kg lík ams þyngd ar eða með því 
að gefa propof ol í blá æð þannig að æski leg áhrif 
ná ist. Skömmt un handa kött um kem ur fram í eft
ir far andi töflu.

Þyngd katt ar Dex medetomi din 
40 míkrógrömm/kg í vöðva

(kg) (míkróg/kg) (ml)
12 40 0,1

2,13 40 0,2
3,14 40 0,3
4,16 40 0,4
6,17 40 0,5
7,18 40 0,6

8,110 40 0,7

9. Leið bein ing ar um rétta lyfja gjöf

Til ætl uð ró andi og verkja still andi áhrif nást inn an 
15 mín útna frá lyfja gjöf og vara í allt að 60 mín út
ur eft ir lyfja gjöf. Ró andi áhrif um má snúa við með 
atipa mezoli (sjá kafla 12 of skömmt un). Atipa me
zol á ekki að gefa fyrr en 30 mín út um eft ir gjöf 
ketam ins.

10. Bið tími fyr ir af urða nýt ingu
Á ekki við.

11. Geymslu skil yrði

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Geymslu þol eft ir að innri um búð ir hafa ver ið 
rofn ar: 56 dag ar.
Eng in sér stök fyr ir mæli eru um geymslu að stæð
ur dýra lyfs ins.
Ekki skal nota dýra lyf ið eft ir fyrn ing ar dag setn
ingu sem til greind er á um búð un um.
Fyrn ing ar dag setn ing er síð asti dag ur mán að ar ins 
sem þar kem ur fram.

12. Sér stök varn að ar orð

Sér stök varn að ar orð

Gjöf dex medetomi dins hjá hvolp um yngri en 16 
vikna og kett ling um yngri en 12 vikna hef ur ekki 
ver ið rann sök uð.

Sér stak ar var úð ar regl ur við notk un hjá dýr um
Með höndl uð dýr skulu höfð í hlýju og stöð ugu 
hita stigi með an á að gerð stend ur og þang að til 
þau hafa jafn að sig.
Mælt er með því að dýr um sé hald ið fastandi í 
12 klukku stund ir fyr ir gjöf Seda dex. Gefa má vatn.
Eft ir með ferð á ekki að gefa dýr inu vatn eða mat 
fyrr en það er fært um að kyngja.
Horn himna get ur orð ið ógagn sæ á með an ró andi 
áhrif in vara. Verja á aug un með við eig andi augn
smyrsli.
Gæta skal var úð ar við notk un lyfs ins handa göml
um dýr um. 
Ekki hef ur ver ið sýnt fram á ör yggi við notk un 
dex medetomi dins hjá karl kyns dýr um sem eru 
ætl uð til undan eld is.
Gefa skal óró leg um dýr um, dýr um í árás ar ham og 
æst um dýr um tæki færi til að róa sig nið ur áður en 
með ferð hefst.
Við hafa skal ört og reglu legt eft ir lit með önd un 
og hjarta starf semi. Gagn legt get ur ver ið að fylgj
ast með súr efn is mett un í slag æða blóði (pul se 
ox imetry) en slíkt er ekki skil yrði fyr ir ásætt an legu 
eft ir liti. Bún að ur til önd un ar hjálp ar skal vera til 
stað ar ef vera kynni að önd un ar bæl ing eða önd
un ar stöðv un komi fyr ir þeg ar dex medetomi din 
er gef ið á und an ketam ini til inn leiðslu svæf ing
ar hjá kött um. Einnig er ráð legt að hafa súr efni 
nær tækt, komi fram súr efn is skort ur eða grun ur 
um slíkt.
Sjúk um og veikluð um hund um og kött um skal 
að eins gef in lyfja for gjöf með dex medetomi dini á 
und an inn leiðslu og við haldi al mennr ar svæf ing
ar, að und an gengnu mati á áhættu og ávinn ingi.
Notk un dex medetomi dins til lyfja for gjaf ar handa 
hund um og kött um dreg ur veru lega úr magni 
þess inn leiðslu lyfs sem þarf til inn leiðslu svæf
ing ar. Þeg ar lyf til inn leiðslu svæf ing ar er gef ið í 
blá æð skal slíkt gert í sam ræmi við verk un (ad
mini st er to effect). Einnig dreg ur úr þörf fyr ir 
svæf inga lyf sem gef ið er með inn önd un til við
halds svæf ing ar.

Sér stak ar var úð ar regl ur fyr ir þann sem gef ur 
dýr inu lyf ið 
Dex medetomi din er ró andi og svæf andi lyf. Gæta 
skal þess að sprauta ekki sjálf an sig með lyf inu. Ef 
sá sem ann ast lyfja gjöf spraut ar sig með dýra lyf
inu fyr ir slysni eða tek ur dýra lyf ið inn fyr ir slysni 
skal taf ar laust leita til lækn is og hafa með ferð
is fylgi seð il eða um búð ir dýra lyfs ins en EKKI MÁ 
AKA þar sem slæv ing og breyt ing ar á blóð þrýst
ingi geta kom ið fyr ir.

Ef þung að ar kon ur með höndla lyf ið skal gæta 
þess sér stak lega að sjálfsinn dæl ing eigi sér ekki 
stað þar sem sam drætt ir í legi og lækk að ur blóð
þrýst ing ur í fóstri geta kom ið fram eft ir að lyf ið 
berst í lík amann fyr ir slysni.

Forð ast skal að lyf ið ber ist á húð, í augu eða á 
slím húð; ráð legt er að nota ógegn dræpa hanska. 
Ef lyf ið berst á húð eða slím húð skal taf ar laust 
þvo við kom andi húð svæði með miklu vatni og 
fjar lægja meng uð föt sem eru í beinni snert ingu 
við húð. Ef lyf ið berst í augu á að skola þau með 
gnægð af fersku vatni. Ef ein kenni koma fram á 
að leita ráða hjá lækni.

Þeir sem hafa of næmi fyr ir virka efn inu eða ein
hverju hjálp ar efn anna skulu gefa dýra lyf ið með 
var úð.

Ráð legg ing til lækna: Seda tex er α2við taka örvi, 
ein kenni eft ir frá sog geta lýst sér sem klínísk áhrif 
á borð við skammta háða slæv ingu, önd un ar
bæl ingu, hæg slátt, lág þrýst ing, munn þurrk og 
blóð syk ur s hækk un. Einnig hef ur ver ið til kynnt 
um slegla sláttar ó reglu. Önd un ar ein kenni og 
blóð a fl fræði leg ein kenni á að með höndla í sam
ræmi við ein kenn in. Sér tæki α2 við taka blokk inn 
atipa mezol, sem er við ur kennd ur til notk un ar 
handa dýr um, hef ur ein göngu ver ið not að ur í 
rann sókna skyni handa mönn um, gegn áhrif um 
dex medetomi dins.

Notk un á með göngu og við mjólk ur gjöf 
Ekki hef ur ver ið sýnt fram á ör yggi dex medetomi
dins á með göngu og við mjólk ur gjöf hjá dýra
teg und un um sem lyf ið er ætl að. Því er ekki mælt 
með notk un dýra lyfs ins á með göngu og við 
mjólk ur gjöf.

Milli verk an ir við önn ur lyf og aðr ar milli verk
an ir
Gera má ráð fyr ir að sam tím is notk un ann arra 
lyfja, sem hafa ró andi verk un á mið tauga kerf
ið, auki áhrif dex medetomi dins og skal því við
eig andi breyt ing gerð á skammta stærð. Nota 
skal and kólín virk lyf með var úð sam tím is dex
medetomi dini.
Gjöf atipa mezols í kjöl far dex medetomi dins vinn
ur hratt gegn áhrif um hins síð ar nefnda og stytt ir 
þannig tím ann þar til dýr ið hef ur náð sér. Yf ir leitt 
eru hund ar og kett ir vakn að ir og risn ir á fæt ur 
inn an 15 mín útna. 
Kett ir: Eft ir inn dæl ingu dex medetomi dins í 
vöðva, 40 míkrógrömm/kg lík amsþ., ásamt 
ketam ini, 5 mg/kg lík amsþ., hjá kött um, jókst há
marks þéttni dex medetomi dins tvö falt en eng in 
áhrif komu fram hvað varð ar Tmax. Helm ing un ar
tími brott hvarfs dex medetomi dins jókst að með
al tali í 1,6 klst. og heild ar út setn ing (AUC) jókst 
um 50%.

Ketam in í skammt in um 10 mg/kg ásamt dex
medetomi dini í skammt in um 40 míkrógrömm/kg 
get ur vald ið hraðs lætti.

Atipa mezol vinn ur ekki gegn áhrif um ketam ins.

Of skömmt un (ein kenni, bráða með ferð, 
móteit ur)
Hund ar: 
Við of skömmt un, eða ef áhrif dex medetomi
dins verða hugs an lega lífs hættu leg, er við eig
andi skammt ur af atipa mezoli tí fald ur upp hafs
skammt ur dex medetomi dins (míkrógrömm/kg 
lík ams þyngd ar eða míkrógrömm/m2 lík ams yf ir
borðs). Skammta rúm mál atipa mezols í styrk leik
an um 5 mg/ml á að vera jafn stórt skammta rúm
máli Seda dex 0,5 mg/ml sem hund in um var gef
ið, án til lits til íkomu leið ar Seda dex.
Kett ir: 
Við of skömmt un, eða ef áhrif dex medetomi dins 
verða hugs an lega lífs hættu leg, er við eig andi 
mótefni, atipa mezol, gef ið með inn dæl ingu í 
vöðva í eft ir far andi skömmt um: fimm fald ur upp
hafs skammt ur dex medetomi dins í míkrógrömm
um/kg lík ams þyngd ar. Skammta rúm mál atipa
mezols í styrk leik an um 5 mg/ml á að vera helm
ing ur af skammta rúm máli Seda dex 0,5 mg/ml 
sem kett in um var gef ið.

Eft ir sam tím is of skömmt un með dex medetomi
dini (þre fald ur ráð lagð ur skammt ur) og ketam
ini 15 mg/kg, má gefa atipa mezol í ráð lögð um 
skömmt um til að snúa við áhrif um dex medetomi
dins. 

Ósam rým an leiki
Eng inn þekkt ur.
Dex medetomi din er sam rým an legt við bú
torfanól og ketamín í sömu sprautu í að minnsta 
kosti tvær klukk stund ir.

13. Sér stak ar var úð ar regl ur vegna förg un ar 
ónot aðra lyfja eða úr gangs, ef við á

Leit ið ráða hjá dýra lækni eða í ap ó teki um hvern
ig heppi leg ast er að farga lyfj um sem hætt er að 
nota. Mark mið ið er að vernda um hverf ið.

14. Dag setn ing síð ustu sam þykkt ar fylgi
seð ils ins
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15. Aðr ar upp lýs ing ar

Lit laus 10 ml hettuglös úr gleri (teg und I) með 
húð uð um brómó bút ýl gúmmí tappa og ál hettu í 
pappa öskju.

Pakkn inga stærð: 1 hettu glas.


