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BIJSLUITER

KETOPROSOL® 10%
Oplossing voor injectie voor rund en varken

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUN-
NING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRI-
KANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN
VERSCHILLEND 
Registratiehouder: AST Beheer B.V., Oudewater
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Produlab Pharma B.V., Raamsdonksveer

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Ketoprosol 10% oplossing voor injectie voor rund en varken.
Ketoprofen
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Ketoprofen 100 mg
Hulpstoffen: Benzylalcohol 10 mg
INDICATIES
Rund: symptomatische behandeling van koorts bij luchtweg-
infecties en ontstekingsremmende en pijnstillende behandeling
bij spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen aan de uier.
Varken: ontstekingsremmende en koortsverlagende behande-
ling bij aandoeningen van de luchtwegen en bij het mastitis-
metritis-agalactie syndroom. Symptomatische pijnstillende
behandeling bij koliek, postoperatieve pijn en zwelling.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame
bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij dieren die lijden aan gastro-intestinale 
laesies, hemorragische diathese, bloeddyscrasie of hart-, lever-
of nieraandoeningen.
BIJWERKINGEN
Herhaalde intramusculaire injecties kunnen irritatie van voorbij-
gaande aard veroorzaken.
Ten gevolge van zijn werkingsmechanisme (o.a. inhibitie van de
prostaglandine-synthese) kan ketoprofen maag- en darm-
irritatie of ulceratie veroorzaken.
Een herhaalde toediening kan bij varkens een reversibel gebrek
aan eetlust tot gevolg hebben.
In zeer zeldzame gevallen kunnen allergische reacties optreden.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vast-
stelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u ver-
zocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL
BESTEMD IS 
Rund, varken.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN
GEBRUIK EN VAN TOEDIENING
Toedieningswijze: intramusculair.
Dosering:
Rund: eenmaal daags 3,0 mg ketoprofen per kg lichaamsge-
wicht, overeenkomend met 3 ml per 100 kg lichaamsgewicht,
gedurende 1-3 dagen.
Maximaal volume per injectieplaats bij intramusculaire toedie-
ning is 2,6 ml.
Varken: eenmalig 3,0 mg ketoprofen per kg lichaamsgewicht,
overeenkomend met 3 ml per 100 kg lichaamsgewicht.
Maximaal volume per injectieplaats bij intramusculaire toedie-
ning is 1,7 ml.
De stopper mag niet vaker dan 20 maal worden doorgeprikt.

WACHTTERMIJN
Rund: (Orgaan)vlees: 4 dagen;
Melk: 0 dagen.
Varken: (Orgaan)vlees: 5 dagen

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het
etiket na EXP. Houdbaarheid na aanprikken van de flacon:
4 weken. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Het gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oude dieren
kan bijkomende risico’s met zich meebrengen. Indien dergelijk
gebruik onvermijdelijk is, kan het nodig zijn de dosering te 
verlagen en de dieren onder zorgvuldig klinisch toezicht te hou-
den.
Vermijd intra-arteriële injectie.
De aanbevolen dosering of behandelingsduur niet overschrijden.
Wees voorzichtig met het gebruik bij gedehydrateerde en hypo-
tensieve dieren.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene
die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Vermijd accidentele zelfinjectie. In geval van accidentele zelfin-
jectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de
bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor ketoprofen of
benzylalcohol moeten contact met het diergeneesmiddel vermij-
den.
Vermijd contact met de huid en de ogen. In geval van spatten,
overvloedig spoelen met water. Indien de irritatie aanhoudt,
dient een arts te worden geraadpleegd. Was de handen na
gebruik van het product.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Het product kan tijdens de dracht en de lactatie worden toege-
past.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere 
vormen van interactie
Het product niet in combinatie gebruiken met andere 
niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of
corticosteroïden noch met diuretica, nefrotoxische geneesmid-
delen of anticoagulantia. Niet gebruiken in combinatie met
andere geneesmiddelen die de thrombocytenaggregatie 
remmen en gastrointestinale ulceratie kunnen veroorzaken.
Onverenigbaarheden
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VER-
WIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDE-
LEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN 
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in
overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwij-
derd.
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KANALISATIE URA
Het kan voorkomen dat niet alle 
verpakkingsgrootten in de handel 
worden gebracht.


