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9. april 2014 
 
 PRODUKTRESUMÉ 
 
 for 
 
 Promon Vet., tabletter 
 
 
 
0. D.SP.NR 

3787 
 

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN 
Promon Vet.  
 

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
Aktivt stof: 
1 tablet indeholder: 
Medroxyprogesteronacetat 5 mg 
 
Hjælpestoffer: 
Indigotin (E 132) 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1 
 

3. LÆGEMIDDELFORM 
Tabletter. 

 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Dyrearter 

Kat. 
 

4.2 Terapeutiske indikationer 
Langvarig udsættelse af løbetid og afbrydelse af løbetid. 
 

4.3 Kontraindikationer 
 Bør ikke anvendes til: 

• Drægtige dyr 
• Katte med infektioner i køns- og urinvejsorganerne  
• Katte med mammatumorer  
• Katte med falsk drægtighed 
• Katte med diabetes mellitus 
• Katte med hypothyroidisme  
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4.4 Særlige advarsler 
Efter behandling med Promon Vet. kommer næste brunst med varierende intervaller.  
Længerevarende afbrydelse af brunst (afbrydelse af mere end en brunst) hos avlsdyr kan ikke 
anbefales. 
 
Hos nogle hunkatte kan det være svært at registrere, hvornår katten er tæt på brunst og 
hvornår den er uden for brunst. Tidspunkterne kan blive forveksles med drægtighed.  

 
4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen  
  
 Særlige forsigtighedsregler for dyret 

 Promon tabletter bør benyttes med forsigtighed, hvilket skyldes muligheden for at 
gestagenet stimulerer væksten af knuder i mammae.  
 
Juvenile dyr bør behandles med forsigtighed da indblanding i den naturlige hormonbalance 
hos dyr i vækst bør undgås.      

 
 Det er tilrådeligt at monitorere ældre dyr for udvikling af diabetes mellitus. 
 
 Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet 
 Ingen.  
 
 Andre forsigtighedsregler 
 - 
 
4.6 Bivirkninger 

Følgende uønskede bivirkninger kan forekomme som følge af behandlingen: 
• Øget appetit og fedme. Det kan blive nødvendigt at kontrollere fødeindtagelsen. 
• Adfærdsændringer. 
• Forstørrelse af brystkirtlerne. 

Symptomerne er sædvanligvis forbigående. 
 
Sjældne bivirkninger: 

• Cystisk hyperplasi af slimhinden i livmoderen. 
• Mammatumorer. 
• Suppression af binyren. 
• Sukkersyge 

 
 Risikoen for bivirkninger eksisterer specielt, hvis produktet bruges over lang tid. 
 
4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning 
 Må ikke anvendes under drægtighed og diegivning. 
 
4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 Ingen.  
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4.9 Dosering og indgivelsesmåde 
 Langvarig udsættelse af løbetid: 1 tablet om ugen. Behandlingen indledes mindst 5 dage før 

forventet brunst. 
 Afbrydelse af løbetid:  1 tablet daglig i 5 dage. 

 
4.10 Overdosering 
 Kvalme og/eller opkastning. 
 
4.11 Tilbageholdelsestid 
 Ikke relevant.  
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 

ATCvet-kode: QG 03 DA 02 
  
 Medroxyprogesteron acetat (17-α-hydroxy-6-α-methylprogesteron acetat eller MPA) er et 

syntetisk progesteron nært beslægtet med det naturligt forekommende progesteron. 
 

5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 Medroxyprogesteron acetat er et progestogen uden østrogen aktivitet. Den androgene aktivitet 

er minimal. 
 Medroxyprogesteron acetat hæmmer udskillelsen af hypofysegonadotropiner, hvilket 

forhindrer follikelmodningen, som igen medfører en længere varende ovulations-
undertrykkelse hos den formeringsdygtige hun. Oralt medroxyprogesteron acetat inducerer 
typiske progestive forandringer i cervikalsekretet.  

 Hos hannen undertrykker Medroxyprogesteron acetat Leydig's cellefunktion, d.v.s. den 
endogene testosteronproduktion undertrykkes. 

  
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 

 Absorption 
 Efter oral administration absorberes medroxyprogesteron acetat hurtigt. Tmax opnås efter 2 til 

7 timer, hvorefter plasmakoncentrationen falder jævnt.   Medroxyprogesteronkoncentrationen 
stiger lineært med den anvendte dosis. Biotilgængeligheden er lav. 
 

 Fordeling 
 Medroxyprogesteron acetat og dets metabolitter fordeles i vid udstrækning i væv. Protein-

bindingsgraden af Medroxyprogesteron er 90-95 %. 
Metabolisme 

 Der er rapporteret om mindst 11 metabolitter; en del af disse er konjugerede. 
  

Udskillelse 
Efter oral administration kan udskillelse af medroxyprogesteron karakteriseres ved bi- og tri-
exponentiel farmakokinetik. Den terminale halverings-tid er 30 til 60 timer. 
Medroxyprogesteron acetat elimineres i fæces og med urinen,hovedsagelig som glucuronid-
konjugeret metabolit. 
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 5.3 Miljømæssige forhold 
 - 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 

Indigotin (E 132) 
Lactosemonohydrat 
Majsstivelse 
Talcum 
Saccharose 
Calciumstearate 
Paraffinolie 
 

6.2 Uforligeligheder 
Ingen.  

 
6.3 Opbevaringstid 

5 år.  
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 

Ingen.  
 
6.5 Emballage 

PVC blister. 
 
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 
 Zoetis Finland Oy 
 Tietokuja 4 
 00330 Helsinki  
 Finland 
 
 Repræsentant 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 
Strødamvej 52 
2100 København Ø 

 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 12893 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 
 28. august 1979 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 9. april 2014 
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11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE 
 B 
 
 


