
BD/2010/REG NL 8835/zaak 104851

In overeenstemming met de 

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Gezien het verzoek van Merial B.V. te VELSERBROEK d.d. 26 juni 2009  tot 
wijziging van de registratie;

Gelet op de artikelen 3,  4 en 6 van de Diergeneesmiddelenwet 
(Stb.1985,410);

Gehoord de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen ;

BESLUIT:

1. De wijziging van het diergeneesmiddel ENACARD, ingeschreven onder 
nummer REG NL 8835 , zoals aangevraagd d.d.  26 juni 2009 , is 
goedgekeurd.

2. De gewijzigde Samenvatting van Productkenmerken b ehorende bij het 
diergeneesmiddel ENACARD, ingeschreven onder nummer REG NL 8835  treft 
u aan als bijlage A behorende bij dit besluit.

3. Het gewijzigde etiket en, in voorkomend geval, de  gewijzigde 
bijsluiter behorende bij het diergeneesmiddel ENACARD, ingeschreven 
onder nummer REG NL 8835  treft u aan als bijlage B behorende bij dit 
besluit.

4. Deze beschikking treedt heden in werking.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD BUREAU DIERGENEESMIDDELEN, 



BIJLAGE A

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN



1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ENACARD, 10 mg tablet voor honden

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Enalaprilmaleaat:      10 mg

Hulpstoffen:
Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpsto ffen.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tablet 

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Doeldiersoort

Hond

4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de 
doeldiersoorten

Symptomatische aanvullende therapie bij de behandel ing met 
het diureticum furosemide van hartfalen bij honden 
veroorzaakt door mitralisinsufficiëntie of congesti eve 
cardiomyopathie. Deze behandeling kan een verbeterd e 
inspanningstolerantie en verhoogde overleving geven  bij 
honden met licht, matig of ernstig hartfalen 

4.3 Contra-indicaties

Niet gebruiken bij drachtige dieren.

4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waa rvoor het 
diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dier en

Tot 48 uur na de aanvangsdosis of een verhoging van  de dosis 
moet de hond zorgvuldig geobserveerd worden.

Zowel vóór als 2 tot 7 dagen na aanvang van de beha ndeling 
met het product moet de nierfunctie zorgvuldig geco ntroleerd 
worden. Als er klinische symptomen van azotemie ont staan of 



als de concentratie van het bloedureum en/of serumc reatinine 
belangrijk boven de uitgangswaarden stijgen, moet d e dosis 
diureticum verminderd worden. Als de klinische symp tomen van 
azotemie aanhouden kan het nodig zijn de doses van zowel het 
diureticum als het product te verminderen. De nierf unctie 
(bloedureum en/of serumcreatinine) moet periodiek 
gecontroleerd worden tot het bloedureum en/of serum creatinine 
zich stabiliseren of tot de uitgangswaarden terugke ren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene  die het 
geneesmiddel aan de dieren toedient

Van ACE-remmers is bekend dat deze een negatief eff ect kunnen 
hebben op het ongeboren kind tijdens de zwangerscha p bij de 
mens. Zwangere vrouwen dienen derhalve bijzonder vo orzichtig 
te zijn ter voorkoming van accidentele blootstellin g aan het 
middel. Na gebruik handen wassen. In geval van acci dentele 
ingestie door kinderen dient onmiddellijk een arts te worden 
geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te word en 
getoond. 

4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)

- pre-renale azotemie;
- braken en diarree;
- bij de aanvang van de therapie kan een sterke 
bloeddrukdaling optreden;
- duizeligheid, slaperigheid, desoriëntatie en inco ördinatie 
kunnen voorkomen.

4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet gebruiken bij drachtige of zogende teven of bi j teven 
die bestemd zijn voor de fok. De veiligheid van het  product 
is niet onderzocht bij drachtige of  lacterende hon den. Uit 
laboratoriumstudies in ratten en observaties bij me nsen zijn 
aanwijzingen voor teratogene effecten naar voren ge komen.  

4.8 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van 
interactie

Het product kan gelijktijdig gebruikt worden met ee n andere 
standaardtherapie voor de behandeling van hartfalen  bij 
honden.

4.9 Dosering en toedieningsweg 

Toedieningsweg: oraal

De aanbevolen dagelijkse dosis van het product is e enmaal 
daags 0,5 mg enalaprilmaleaat per kg lichaamsgewich t



Als binnen twee weken geen adequate klinische react ie 
optreedt, mag de dosering worden verhoogd naar een maximum 
van tweemaal daags 0,5 mg enalaprilmaleaat per kg 
lichaamsgewicht. 

De klinische respons moet worden beoordeeld op basi s van 
criteria als lichamelijk onderzoek, mate van conges tie en 
oedeem in de longen die op thoraxfoto's zichtbaar i s, en de 
mate van activiteit van de hond. 
De individuele dosering moet worden bepaald op gron d van het 
lichaamsgewicht van de hond en de geschikte combina tie van 
tabletsterkten.

Tabletsterkte Kleur

1,0 mg groen
2,5 mg blauw
5,0 mg roze
10,0 mg geel
20,0 mg wit

Het product moet op een lege maag aan honden toeged iend 
worden.
Honden moeten tenminste één dag therapie met diuret ica voor 
hartfalen krijgen voordat er met de behandeling wor dt 
begonnen.

4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgeva llen, 
antidota)

Het product heeft bewezen een adequate veiligheidsm arge te 
hebben bij honden met hartfalen wanneer de aanbevol en 
dosering wordt gehanteerd. 
Normale honden vertoonden geen bijwerkingen of vera ndering na 
een toediening van 15 mg/kg/dag gedurende 1 jaar.

4.11 Wachttermijn

Niet van toepassing.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacotherapeutische groep: ACE-remmers

ATCvet-code: QC09AA02



5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Het product bevat het maleaatzout van enalapril Ena lapril is 
een ethylester van enalaprilaat. Enalapril wordt in vivo 
gehydrolyseerd tot enalaprilaat.
Enalaprilaat is een specifieke langwerkende remmer van het 
enzym dat angiotensine-1 in angiotensine-2 omzet: e en 
zogenaamde "Angiotensin Converting Enzyme" (ACE)-re mmer. 

Angiotensine-2 heeft een vasoconstrictief effect en  
stimuleert de aldosteron-afgifte ter hoogte van de 
bijnierschors. De positieve effecten van enalapril bij 
verhoogde bloeddruk en hartfalen lijken hoofdzakeli jk het 
resultaat te zijn van de onderdrukking van het reni ne-
angiotensine-aldosterone systeem. Inhibitie van ACE  
resulteert in een daling van het angiotensine-2 in het 
plasma, hetgeen leidt tot een verlaagde vasopressor  
activiteit en een verlaagde aldosterone secretie. 

Het effect van enalapril op de electrolyten-excreti e en op de 
nierfunctie kan een bijkomende factor zijn in de 
therapeutische werking. 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Daar de actieve metaboliet van enalapril, enalapril aat, 
slecht wordt geabsorbeerd na orale toediening, word t het 
toegediend als enalapril. De complete hydrolyse van  het 
enalaprilester tot de actieve remmer van het ACE-en zym vindt 
plaats in de lever. De piek gehaltes in plasma (o.b .v. 
radioactiviteitsmetingen) werden bij honden bij een  orale 
dosering van 1mg radioactief gelabeld enalapril per  kg 
bereikt na ongeveer 2 uur. Op 24 uur na toediening was de 
totale radioactiviteit laag maar nog steeds aanwezi g als 
gevolg van een hechte binding aan het ACE-enzym. On danks deze 
lange plasma halfwaardetijd, vindt geen significant e 
accumulatie plaats daar doseringen van 15 mg/kg/dag  gedurende 
1 jaar geen toxiciteitverschijnselen veroorzaakten.  De orale 
absorptie van 1mg/kg wordt op basis van plasmagehal tes 
geschat op 64%. Op een tijdspanne van 72 uur werd g emiddeld 
40% van de orale dosis radioactiviteit uitgescheide n in de 
urine en 36% in defaeces. Na een intraveneuze toedi ening van 
1mg enalaprilaat per kg was dit 69% in de urine en 14% in de 
faeces. Deze gegevens duiden op een gedeeltelijke 
uitscheiding van enalapril of enalaprilaat via de g al. De 
plasmagehaltes en de via de urine uitgescheiden  
radioactiviteit waren proportioneel bij  orale dose ringen van 
0.1 tot 3.0 mg/kg.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS



6.1 Lijst van hulpstoffen

Geel ijzeroxide (E172)
Lactose
Natriumbicarbonaat
Maïszetmeel
Voorverstijfseld maïszetmeel
Magnesiumstearaat
Gezuiverd water.

6.2 Onverenigbaarheden

Niet van toepassing

6.3 Houdbaarheidstermijn

HDPE flesjes: 2 jaar.
Blisters: 3 jaar.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25° C 
Niet in de koelkast of vriezer bewaren
Beschermen tegen licht en vocht
Houd de verpakking zorgvuldig gesloten
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking
Droogmiddel niet uit de flacon verwijderen. 
Onderverdeling van de verpakking wordt niet aanbevo len daar 
het product luchtdicht bewaard moet worden.

6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking

- ofwel in een HDPE flesjes (30 tabletten per flesj e) met een 
polyethyleen sluiting en een droogmiddel;
- ofwel in een kartonnen doos met 4 blisters (7 tab letten per 
blister).

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijderi ng van het 
ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het g ebruik van 
een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan  dienen in 
overeenstemming met de nationale vereisten te worde n 
verwijderd.

7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN

Merial BV
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek 



(Nederland)

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 8835

9. DATUM LAATSTE VERLENGING VAN DE VERGUNNING

1 juli 2001

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

30 augustus 2010

KANALISATIE

UDA



BIJLAGE B

ETIKETTERING EN BIJSLUITER



I. ETIKETTERING



GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

{Kartonnen doos }

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Enacard, 10 mg tablet voor honden
Enalaprilmaleaat

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Enalaprilmaleaat: 10 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tablet 

4. VERPAKKINGSGROOTTE

28 tabletten (in 4 blisters)
30 tabletten per flacon 

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond

6. INDICATIES

Symptomatische aanvullende therapie bij de behandel ing met het 
diureticum furosemide van hartfalen bij honden vero orzaakt door 
mitralisinsufficiëntie of congestieve cardiomyopath ie. Deze 
behandeling kan een verbeterde inspanningstoleranti e en verhoogde 
overleving geven bij honden met licht, matig of ern stig 
hartfalen. 

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN  TOEDIENINGSWEG

Toediening: oraal, op een lege maag.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN



Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25° C. 
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht en vocht.
Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Droogmiddel niet uit de flacon verwijderen. 
Onderverdeling van de verpakking wordt niet aanbevo len daar het 
product luchtdicht bewaard moet worden.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan  dienen in 
overeenstemming met de nationale vereisten te worde n verwijderd.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN 
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET 
GEBRUIK, indien van toepassing 

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - UDA

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDE REN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN

Merial BV, 
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek (Nederland)

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 8835

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN 
WORDEN VERMELD



{Flacon}

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Enacard, 10 mg tablet voor honden
Enalaprilmaleaat

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Enalaprilmaleaat 10 mg

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL E ENHEDEN

30 tabletten

4. TOEDIENINGSWEG

Toediening: oraal, op een lege maag.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

6. PARTIJNUMMER

Lot

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - UDA

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN 
WORDEN VERMELD

Blister
 

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL



Enacard, 10 mg tablet voor honden  
Enalaprilmaleaat 

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN

Merial 

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us vet.



II. BIJSLUITER



BIJSLUITER

Enacard, 10 mg tablet voor honden

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR 
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND 

Registratiehouder:
Merial BV,
Kleermakerstraat 10, 
1991 JL Velserbroek (Nederland)

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte :
Merial, Toulouse 
4, Chemin du calquet
31057 Toulouse (Frankrijk)

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Enacard, 10 mg tablet voor honden
Enalaprilmaleaat

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Enalaprilmaleaat:        10 mg

4. INDICATIES

Symptomatische aanvullende therapie bij de behandel ing met het 
diureticum furosemide van hartfalen bij honden vero orzaakt door 
mitralisinsufficiëntie of congestieve cardiomyopath ie. Deze 
behandeling kan een verbeterde inspanningstoleranti e en verhoogde 
overleving geven bij honden met licht, matig of ern stig 
hartfalen. 

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij drachtige dieren.

6. BIJWERKINGEN

- Pre-renale azotemie;
- Braken en diarree;
- Bij de aanvang van de therapie kan een sterke blo eddrukdaling 
optreden;
- Duizeligheid, slaperigheid, desoriëntatie en inco ördinatie 
kunnen voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige rea cties 



vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermel d, wordt u 
verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen .

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN 
TOEDIENINGSWEG

De aanbevolen dagelijkse dosis is eenmaal daags 0,5  mg 
enalaprilmaleaat per kg lichaamsgewicht. 
Als binnen twee weken geen adequate klinische react ie optreedt, 
mag de dosering worden verhoogd naar een maximum va n tweemaal 
daags 0,5 mg enalaprilmaleaat per kg lichaamsgewich t.
De klinische respons moet worden beoordeeld op basi s van criteria 
als lichamelijk onderzoek, mate van congestie en oe deem in de 
longen die op thoraxfoto's zichtbaar is, en de mate  van 
activiteit van de hond. 

Honden moeten tenminste één dag therapie met diuret ica voor 
hartfalen krijgen voordat er met de behandeling van  het product 
wordt begonnen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De individuele dosering moet worden bepaald op gron d van het 
lichaamsgewicht van de hond en de geschikte combina tie van 
tabletsterkten.

Tabletsterkte Kleur

1,0 mg groen
2,5 mg blauw
5,0 mg roze
10,0 mg geel
20,0 mg wit

Het product moet op een lege maag aan honden toeged iend worden.

10. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25° C. 
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht en vocht.
Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.



Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Droogmiddel niet uit de flacon verwijderen. Onderve rdeling van de 
verpakking wordt niet aanbevolen daar het product l uchtdicht 
bewaard moet worden.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld  op het 
etiket.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dier en
Tot 48 uur na de aanvangsdosis of een verhoging van  de dosis moet 
de hond zorgvuldig geobserveerd worden.

Zowel vóór als 2 tot 7 dagen na aanvang van de beha ndeling met 
het product moet de nierfunctie zorgvuldig gecontro leerd worden. 
Als er klinische symptomen van azotemie ontstaan of  als de 
concentratie van het bloedureum en/of serumcreatini ne belangrijk 
boven de uitgangswaarden stijgen, moet de dosis diu reticum 
verminderd worden. Als de klinische symptomen van a zotemie 
aanhouden kan het nodig zijn de doses van zowel het  diureticum 
als het product te verminderen. De nierfunctie (blo edureum en/of 
serumcreatinine) moet periodiek gecontroleerd worde n tot het 
bloedureum en/of serumcreatinine zich stabiliseren of tot de 
uitgangswaarden terugkeren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene  die het 
geneesmiddel aan de dieren toedient
Van ACE-remmers is bekend dat deze een negatief eff ect kunnen 
hebben op het ongeboren kind tijdens de zwangerscha p bij de mens. 
Zwangere vrouwen dienen derhalve bijzonder voorzich tig te zijn 
ter voorkoming van accidentele blootstelling aan he t middel. Na 
gebruik handen wassen. In geval van accidentele ing estie door 
kinderen dient onmiddellijk een arts te worden gera adpleegd en de 
bijsluiter of het etiket te worden getoond. 

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Niet gebruiken bij drachtige of zogende teven of bi j teven die 
bestemd zijn voor de fok. De veiligheid van het pro duct is niet 
onderzocht bij drachtige of  lacterende honden. Uit  
laboratoriumstudies in ratten en observaties bij me nsen zijn 
aanwijzingen voor teratogene effecten naar voren ge komen.  

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vor men van 
interactie
Het product kan gelijktijdig gebruikt worden met ee n andere 
standaardtherapie voor de behandeling van hartfalen  bij honden.



Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen , antidota)
Het product heeft bewezen een adequate veiligheidsm arge te hebben 
bij honden met hartfalen wanneer de aanbevolen dose ring wordt 
gehanteerd. Normale honden vertoonden geen bijwerki ngen of 
verandering na een toediening van 15 mg/kg/dag gedu rende 1 jaar.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan  dienen in 
overeenstemming met de nationale vereisten te worde n verwijderd. 
Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of me t het 
huishoudelijk afval weggeworpen te worden.

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmid delen 
verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter besc herming van 
het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS  HERZIEN

30 augustus 2010

15. OVERIGE INFORMATIE

De tabletten zijn in vijf concentraties beschikbaar . Elke 
concentratie wordt geleverd in een flacon met een d roogmiddel die 
30 tabletten bevat, ofwel in een kartonnen doosje m et 4 blisters 
(7 tabletten per blister):

REG NL 8832 - Enalaprilmaleaat: 1 mg per tablet
REG NL 8833 - Enalaprilmaleaat: 2,5 mg per tablet
REG NL 8834 - Enalaprilmaleaat: 5 mg per tablet
REG NL 8835 - Enalaprilmaleaat: 10 mg per tablet
REG NL 8836 - Enalaprilmaleaat: 20 mg per tablet.

REG NL 8835

KANALISATIE

UDA


