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Hemosilate vet. 125 mg/ml injektionsvätska, lösning. 
Etamsylat för nötkreatur, får, get, svin, häst, hund och katt.  

För ytterligare information: www.fass.se   

PART OF

Hemosilate  vet.®

Förpackning 5 x 20 ml

IV. / IM. 
0,04 till 0,1 ml/kg

kroppsvikt

Förebyggande och behandling av 
kirurgiska, posttraumatiska, obstetriska 

och gynekologiska blödningar. 

✓ Ökar kärlmotståndet

✓ Stimulerar trombocyternas adhesivitet

✓ Upprätthåller vasokonstriktion

✓

✓ Påverkar inte plasma koagulationsfaktorer

✓ Påverkar inte protrombintid, fibrinolys eller trombocytantal

✓

Förkortar blödningstiden och reducerar svårighetsgraden av 
blödningen med upp till 50%

Kan administreras upp till var 6:e timme tills blödningen har upphört



Hemosilate  vet.

Etamsylat är en hemostatisk och angioskyddande 
läkemedel som stimulerar trombocyternas adhe-
sivitet, förkortar blödningstiden samt slutligen nor-
maliserar den förändrade vaskulära skörheten och 
permeabiliteten. 
Dess verkningsmekanismer tillskrivs hämning av 
prostacyklin (PGI2) syntes som orsakar trombo-
cytaggregation, vasodilatation och ökning av ka-
pillär permeabilitet samt aktivering av P-selektin, 
vilket underlättar samverkan mellan trombocyter, 
leukocyter och endotelet. Det verkar på primära he-
mostasen utan att påverka protrombintid, fibrinolys 
eller trombocytantal.
I djurmodeller av kapillär blödning, har visats att 
administrering av etamsylat förkortar blödningstid-
en och reducerar svårighetsgraden av blödning upp 
till 50%. Maximal effekt uppnåsmellan 30 minuter 
och 4 timmar efter administration.

Hemosilate vet. 125 mg/ml, injektionsvätska, lösning. ATCvet-kod: QB02BX01. Djurslag: Nöt, får, get, svin, häst, hund och katt. 
Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: I händelse av kirurgisk eller traumatisk bristning av stora blodkärl, är det nödvändigt att ligera 
de drabbade kärlen för att stoppa blodflödet innan etamsylat administreras. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som admin-
istrerar läkemedlet till djur: Etamsylat, sulfiter och bensylalkohol kan orsaka överkänslighet (allergiska) reaktioner.Symptomen kan vara 
illamående, diarré och hudutslag. Personer med känd överkänslighet mot etamsylat eller något hjälpämne, eller de med astma, bör undvika 
kontakt med produkten. Administrera denna produkt med försiktighet för att undvika oavsiktlig självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion, 
uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.Denna produkt kan orsaka hud- och ögonirritation. Vid oavsiktlig hud- eller 
ögonkontakt, tvätta noggrant det drabbade området. Biverkningar: Anafylaktiska reaktioner mot liknande produkter har rapporterats hos 
människor på grund av sulfit innehåll. Det är möjligt att liknande reaktioner kan förekomma även hos djur. Användning under dräktighet, 
laktation eller äggläggning: Laboratoriestudier utförda med råttor och möss har inte visat någon teratogen eller toxisk effekt för fostret 
eller modern. Säkerheten för detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd endast i enlighet med ansvarig 

veterinärs nytta/risk-bedömning. Dosering: För IV eller IM bruk. 5 till 12,5 mg etamsylat/kg kroppsvikt, motsvarande 0,04 till 0,1 ml/kg kro-
ppsvikt av produkten, beroende på blödningens allvar. Behandlingen utförs normalt tills önskad effekt uppnås. Det kan vara för en dag, men 
kan upprepas i ytterligare 2 till 3 dagar för att få kontroll över blödningen. För förebyggande av kirurgiska blödningar ska produkten admin-
istreras minst 30 minuter före operationen. För behandling av en pågående blödning, kan produkten administreras upp till var 6:e timme tills 
blödningen har slutat helt. Vid bristning av stora blodkärl är det nödvändigt att ligera de drabbade kärlen innan läkemedlet administreras. 
Administrera inte mer än 20 ml av denna produkt på ett enda injektionsställe. Varje injektion ska ges på olika injektionsställen. Proppen får 
inte penetreras mer än 25 gånger. Karenstid/er: Nöt, får, get och häst: Kött och slaktbiprodukter: Efter IV administration: noll dagar. Efter 
IM administration: 1 dag Mjölk: noll timmar. Svin: Kött och slaktbiprodukter: Efter IV administration: noll dagar. Efter IM administration: 1 
dag. Inkompatibiliteter: Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel. Hållbarhet: Hållbarhet i 
oöppnad förpackning: 3 år. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 14 dagar. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvara injektionsflaskan 
i ytterkartongen. Ljuskänsligt. SPC godkänd 2020-05-26. För mer information se fass.se

För IV. eller IM. bruk. 5 till 12,5 mg etamsylat/kg 
kroppsvikt, motsvarande 0,04 till 0,1 ml/kg kropps-
vikt av produkten, beroende på blödningens allvar. 
Behandlingen utförs normalt tills önskad effekt upp-
nås. Det kan vara för en dag, men kan upprepas i 
ytterligare 2 till 3 dagar för att få kontroll över blöd-
ningen. För förebyggande av kirurgiska blödningar 
ska produkten administreras minst 30 minuter före 
operationen. För behandling av en pågående blöd-
ning, kan produkten administreras upp till var 6:e 
timme tills blödningen har slutat helt. Vid bristning 
av stora blodkärl är det nödvändigt att ligera de 
drabbade kärlen innan läkemedlet administreras.
Administrera inte mer än 20 ml av denna produkt 
på ett enda injektionsställe. Varje injektion ska ges 
på olika injektionsställen. Proppen får inte penetre-
ras mer än 25 gånger.

Dos och administreringssätt

125 mg/ml injektionsvätska, lösning
Etamsylat för nötkreatur, får, get, svin, häst, hund och katt.

Förebyggande och behandling av kirurgiska, post-
traumatiska, obstetriska och gynekologiska blöd-
ningar.

Indikationer
Karenstider
Kött och slaktbiprodukter: 
Efter IV administration:  noll dagar.  
Efter IM administration: 1 dag.
Mjölk: noll timmar.

®

Treatment with etamsylate re-
duces haemolactia in lactating 
dairy cows. Journal of Diary 
Science, Publicerad online av 
Cambridge University Press, 
30 April 2019.

Veterinära publikationer avseende etamsylat

Uso del etamsilato como 
agente hemostático en cirugía. 
Llinás J., Suay P., Belda B., 
Argos Informativo Veter-
inario, No.155, 2014, Page 
60.

Användning av etamsylat som hemostatisk  
produkt inom kirurgin.

Behandling med etamsylat minskar blod  i mjölk 
(hemolactia) hos mjölkkor.

Besök gärna produktsidan via QR koden ovan för att ta del av publikationerna

Dosering  
0,04 till 0,1 ml/kg 

kroppsvikt


