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Informasjonsfolder til hundeeiere om
hjertesvikt hos hund og behandling
med VETMEDIN® VET (pimobendan).

FREMTIDEN BEGYNNER
MED ØKT KUNNSKAP.

Hjertesvikt behover ikke hindre
.
hunden din i a nyte livet.
Hunden din har fått diagnosen hjertesvikt. Selv om
dette er en alvorlig tilstand for hunder, trenger det
ikke hindre deg og hunden din i å leve et fullverdig
liv. Veterinæren din har foreskrevet VETMEDIN VET,
et legemiddel som kan bidra til å forlenge livet til
hunden din, og til å forbedre livskvaliteten.
Denne brosjyren inneholder generell informasjon om
stell av en hund med hjertefeil. Den erstatter imidlertid ikke de anbefalinger du får fra veterinæren din.

Hjertesvikt påvirker hjertets evne til å pumpe blod
rundt i kroppen. VETMEDIN VET hjelper dette
systemet på to måter:

	
VETMEDIN VET styrker hjertets sammentrekninger og letter transporten av blod
inn i og ut av hjertet, og hjelper dermed
hjertet å pumpe mer effektivt.

	
VETMEDIN VET utvider blodkarene som
transporterer blod til og fra hjertet, og
reduserer dermed belastningen på hjertet.

Det er viktig å vite at det ikke finnes noe middel mot
hjertesvikt, men hvis du følger veterinærens anvisninger nøye, og gir den behandlingen som kreves, kan
tilstanden holdes under kontroll.

BEHANDLING SOM UTVIDER MULIGHETENE.
VETMEDIN VET har en viktig plass i
behandlingen av hjertesvikt.
Den medisinske behandlingen av hjertesvikt kan bestå
av ett eller en kombinasjon av følgende legemidler:

DIURETIKA
Når hjertet ikke har tilstrekkelig pumpeevne, kan
det føre til et overskudd av væske i kroppen.
Diuretika er vanndrivende midler som reduserer
dette væskeoverskuddet.

VETMEDIN VET
VETMEDIN VET er en medisin som utvider
innsnevrede blodkar som transporterer blod til og
fra hjertet. Dette minsker belastningen på hjertet.
VETMEDIN VET hjelper også hjertet å pumpe mer
effektivt.

ACE-HEMMERE
ACE-hemmere er legemidler som åpner opp
innsnevrede blodkar og dermed minsker
belastningen på hjertet.

Det finnes også andre legemidler som forbedrer
hjerteslagenes styrke, takt eller rytme hos hunden din.

.

Behandlingen ma tilpasses hver
enkelt hund.
Den behandlingen veterinæren din foreslår, er basert
på behovene hunden din har og hvilket stadium hjertesykdommen er på.
Veterinæren din kan også bli nødt til å justere behandlingen ettersom sykdommen utvikler seg.

OPPLEV FORSKJELLEN.
Se effekten av VETMEDIN VET.

Doseringsanvisninger for VETMEDIN VET

VETMEDIN VET kan hjelpe hunden din å bli mer
aktiv og føle seg bedre. Hold øye med hunden din
under de daglige aktivitetene. Legg spesielt merke
til adferdsendringer, appetitt og bevegelighet.

VETMEDIN VET finnes som kapsler og tyggetabletter.
Doseringen er basert på hundens vekt. Den anbefalte
VETMEDIN VET-dosen skal gis en time før måltider,
morgen og kveld. Dette skyldes at hundematen kan
forstyrre opptaket av VETMEDIN VET i magen og
gjøre behandlingen mindre effektiv.

Du bør se forbedringer med tanke på de vanlige
symptomene på hjertesvikt:

MINDRE HOSTE
MER ENERGI
BEDRE APPETITT
MINDRE PROBLEMER MED PUSTING
ELLER BESVIMELSESANFALL

Du kan se frem til mer kvalitetstid
med hunden din.
VETMEDIN VET er bare en del, men en meget viktig
del, av behandlingen av hjertefeilen til hunden din.
I tillegg til VETMEDIN VET kan veterinæren din foreskrive andre typer behandling og anbefale forandringer i kosthold og mosjon.
Regelmessige kontroller hos veterinæren er en viktig
del av den løpende behandlingen av hjertesvikt hos
hunden din.

VANLIGE SPØRSMÅL
OG SVAR.

Hvor lenge kommer hunden min til å
trenge behandling?

Må jeg gå til veterinæren for regelmessig
kontroll?

Det finnes intet botemiddel mot hjertefeil, men
medisinsk behandling kan forlenge livet og forbedre
livskvaliteten til hunden din. Sykdommen vil
imidlertid utvikle seg etter hvert. Behandlingen med
VETMEDIN VET bør opprettholdes så lenge hunden
din reagerer positivt på behandlingen.

Som ved all langtidsbehandling må du gå jevnlig til
veterinæren. I begynnelsen kan du være nødt til å gå
ofte, men når hundens hjertetilstand har stabilisert
seg, kan du la det gå lengre tid mellom hver gang.
Hvis tilstanden til hunden din forverres, kan det bli
nødvendig å øke antallet besøk igjen.

Hvor lang tid tar det før hunden min blir
bedre ved oppstart av behandlingen med
VETMEDIN VET?

Kan jeg mosjonere hunden min?

Etter at hunden din har begynt behandlingen med
VETMEDIN VET, bør du se en forbedring i løpet
av et par døgn. Forbedringen kan så fortsette de
påfølgende ukene.

Det er meget viktig å snakke med veterinæren
om hvilken type mosjon og trening som passer for
hunden din. Enkelte hunder trenger absolutt hvile på
grunn av hjertesykdommen sin.

VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR
Kan hunden min leve lengre med
behandlingen?
En stor vitenskapelig studie har vist at hunder
som har fått behandling med VETMEDIN VET og
diuretika levde lengre enn hunder som hadde fått
annen behandling. Hvor lenge din hund kommer til
å leve avhenger av hva slags hjertefeil hunden din
har. Snakk med veterinæren om dette.

.

Overvak hundens pustefrekvens
For å lette veterinærens vurdering av hjertesykdommen
til hunden din, kan du måle hundens pustefrekvens
mens den hviler. Det gjør du enklest ved å telle antall
åndedrag* pr. minutt når hunden din er avslappet og
sover. Hvis pustefrekvensen ved gjentatte målinger er
høyere enn 30 åndedrag i minuttet, må du kontakte
veterinæren. Det kan være et tegn på at sykdommen er
blitt verre.
*Et åndedrag = en inn- og utånding

DAGLIG OPPFØLGING

Må hunden min gå på en spesiell diett?
En forandring av kostholdet kan være bra for
enkelte hunder med hjertesvikt. Spesielt kan det
være lurt å unngå behandlede kjøttvarer og fôr
med høyt saltinnhold. Veterinæren kan hjelpe deg
å velge et fôr med godt balansert næringsinnhold
som passer for en hund med hjertefeil.

Har VETMEDIN VET bivirkninger?
Selv om det sjelden forekommer, kan hunden
din rammes av bivirkninger, som høyere puls,
brekninger, forbigående diaré, redusert appetitt og
sløvhet. Hvis hunden din viser tegn til bivirkninger,
vil kanskje veterinæren redusere dosen. Derfor
må du alltid kontakte veterinæren med én gang,
om hunden din får noen av de ovennevnte
bivirkningene. Du finner mer informasjon i
pakningsvedlegget.

Mer enn 30 åndedrag i minuttet = kontakt veterinæren!
Dato

Pustefrekvens
(åndedrag i minuttet)

Dato

Pustefrekvens
(åndedrag i minuttet)

Vetmedin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S»
ATCvet-nr.: QC01C E90
KAPSLER, hard 5 mg: Hver kapsel inneh.: Pimobendan 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje (E 110), titandioksid (E 171).
TYGGETABLETTER, 1,25 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Pimobendan
1,25mg resp. 5 mg, hjelpestoffer. Med delestrek.
Egenskaper: Klassifisering: Inotrop substans med potente vasodilaterende
egenskaper. Virkningsmekanisme: Virker stimulerende på myokardet, dels ved
å øke myokardets kalsiumfølsomhet og dels ved hemming av fosfodiesteraseaktiviteten (type III). Absorpsjon: Den absolutte biotilgjengelighet er ca. 60–63%.
Maks. serumkonsentrasjon nås etter ca. 1 time. Biotilgjengeligheten reduseres
vesentlig hvis pimobendan gis samtidig med eller kort tid etter fôrinntak. Fordeling: Distribusjonsvolumet er 2,6 liter/kg. Proteinbinding: 93%. Halveringstid:
For pimobendan ca. 0,4 timer. Den aktive metabolitten ca. 2 timer. Clearance:
Ca. 90 ml/minutt/kg. Metabolisme: En aktiv metabolitt dannes ved oksidativ
demetylering. Utskillelse: Hovedsakelig via fæces. Indikasjoner: Behandling av
hund med kongestiv hjerteinsuffisiens som skyldes dilatert kardiomyopati eller
valvulær insuffisiens (mitral og/eller trikuspidal tilbakestrømning). Kontraindikasjoner: Hypertrofisk kardiomyopati, kliniske tilstander der en økning i minuttvolumet ikke er mulig pga. funksjonelle eller anatomiske årsaker (f.eks. aortastenose). Bivirkninger: Moderat positiv kronotrop effekt og oppkast kan i sjeldne
tilfeller forekomme. Disse bivirkningene er doseavhengige og kan unngås ved
dosereduksjon. Enkelte tilfeller er det observert symptomer på manglende koordinasjon, lett eksitert adferd eller latargi, nedsatt appetitt, forbigående uttilpasshet samt mild forbigående diaré. Symptomene er særlig sett ved oppstart av behandling. Interaksjoner: Samtidig bruk av verapamil og propranolol
svekker virkningen av pimobendan. Drektighet/Laktasjon: Det er ikke gjort
undersøkelser der preparatet er brukt til drektige eller lakterende tisper, og preparatet anses ikke relevant for avlstisper. Dosering: 0,2–0,6 mg/kg kroppsvekt
fordelt på 2 daglige doser. Dosen gis med 12 timers mellomrom ca. 1 time før
fôring. Preparatet kan kombineres med diuretisk behandling som f.eks. furosemid. Administrasjon: Kapslene må svelges hele. Tyggetablettene kan deles.
Overdosering/Forgiftning: I tilfelle av overdosering bør symptomatisk behandling iverksettes. Oppbevaring og holdbarhet: Kapsler: Skal oppbevares <
25°C. Pakninger: 5 mg: 100 stk. Tyggetabletter: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Pakninger: 1,25 mg: 50 stk. 5 mg: 50 stk. Reseptbelagt: Gruppe C
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