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 PRODUKTRESUMÉ 
 
 for 
 
 Promon Vet., injektionsvæske, suspension.  
 
 
 
0. D.SP.NR 

3787 
 

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN 
Promon Vet. 
 

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
Aktivt stof: 
1 ml indeholder:  
Medroxyprogesteronacetat 50 mg 

 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1 
 

3. LÆGEMIDDELFORM 
Injektionsvæske, suspension. 

 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Dyrearter 

Hund 
 

4.2 Terapeutiske indikationer 
Langvarig udsættelse af løbetiden hos hunde. 
 

4.3 Kontraindikationer 
 Bør ikke anvendes til: 

• Hunde i pro-østrus, østrus og midt-østrus 
• Juvenile dyr og dyr i vækst  
• Drægtige dyr  
• Hunde med infektioner i køns- og urinvejsorganerne  
• Hunde med mammatumorer  
• Hunde med falsk drægtighed  
• Hunde hvor tidligere injektion med medroxyprogesteronacetat har resulteret i hævelse 

af mammae og laktation 
• Hunde med diabetes mellitus 
• Hunde med hypothyroidisme  
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4.4 Særlige advarsler 
 Ingen.  
 
4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen 
  
 Særlige forsigtighedsregler for dyret 
 Behandlingen bør indsættes i anden halvdel af anøstrus. 

 
Det kan variere hvor hurtigt dyr kommer i normal cyklus efter ophør af injektioner, der er 
givet gentagne gange med 6 måneders intervaller. Tiden der går fra den sidste injektion til den 
næste østrus varierer betydeligt mellem tæver. Normalt går der mindst 6 måneder, men hos 
nogle tæver kan der gå 3 år eller længere. Ejeren bør informeres om dette.  

 
 Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet 

Ved utilsigtet spild eller stænk på hud eller i øjne fjernes injektionsvæsken ved at skylles 
med vand. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, 
og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. 

 
 Andre forsigtighedsregler 
 - 
 
4.6 Bivirkninger 

 Forøget appetit og fedme kan forekomme og foderindtag bør i disse tilfælde reguleres. 
Håraffald eller misfarvning ses omkring injektionsstedet. 
Hos visse dyr ses hævelse af mammae og laktation. 
Cystisk hyperplasi af endometriet og pyometra kan forekomme. 
Nogle tæver udsat for høje doser gestagen udvikler knuder i mammae. Dyr under 
behandling bør undersøges regelmæssigt for knuder, og såfremt det skønnes nødvendigt bør 
passende behandling påbegyndes. 

 
4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning 
 Må ikke anvendes under drægtighed. 

Bør ikke anvendes til dyr der ønskes anvendt i avlen. 
 
4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 Ingen.  
 
4.9 Dosering og indgivelsesmåde 

Tæver: Langvarig udsættelse af løbetid: 
< 15 kg: 1 ml (50 mg) subkutant. 
> 15 kg: 0,6 ml (30 mg) pr. 10 kg legemsvægt subkutant i anden halvdel af anøstrus. 
Injektionen anbefales foretaget på et ikke synligt sted. 

 
4.10 Overdosering 
 Ingen.  
 
4.11 Tilbageholdelsestid 
 Ikke relevant.  
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5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 

ATCvet-kode: QG 03 DA 02 
 

5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 Medroxyprogesteronacetat, 17-α-hydroxy-6-α-methylprogesteron acetat eller MPA, er et 

syntetisk steroid med en konfiguration og virkning nært beslægtet med det naturligt 
forekommende progesteron. MPA hindrer østrus og ovulation ved hæmning af udskillelsen af 
hypofysegonadotropiner. 

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 

Efter subkutan injektion frigives MPA langsomt. Halveringstiden er ca. 12 dage efter i.m. 
indgift for begge dyrearter. Målelige plasmakoncentrationer opretholdes i 90 dage efter i.m. 
indgift af tritium-mærket MPA. 
MPA udskilles primært gennem faeces sekundært i urin.  
Målelige stofkoncentrationer kan konstateres i 90 dage i urin og faeces. 
Den individuelle variation i absorption og metabolisme af medroxyprogesteronacetat afspejles 
i hvornår dyret kommer i cyklus igen. Hos nogle dyr genoptages cyklus allerede efter 4 
måneder, mens der for andre dyr går 36 måneder og i enkelte tilfælde længere. 

 
5.3 Miljømæssige forhold 
 - 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 

Methylparahydroxybenzoat (E 218) 
Propylparahydroxybenzoat (E 216) 
Polyethylenglycol 3350 
Polysorbat 80 
Natriumchlorid 
Vand til injektionsvæsker 

 
6.2 Uforligeligheder 

Ingen. 
 
6.3 Opbevaringstid 

5 år.  
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 

Ingen.  
 
6.5 Emballage 

Hætteglas.  
 
6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald 
 Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale 

retningslinier.  
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
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Boehringer Ingelheim Danmark A/S 
Strødamvej 52 
2100 København Ø 

 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 9900 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 
 28. august 1979 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 27. januar 2010 
 
11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE 
 B 
 
 


