
Apomorfine HCl  
0,1% / 0,3% 
injectievloeistof  
ad us vet

Samenstelling: 
1 ml bevat:
1 mg / 3 mg apomorfine HCl.

Farmaceutische vorm:
Waterige oplossing voor injectie.

Indicaties:
Apomorfine wordt toegepast om braken 
te stimuleren bij een vergiftiging of 
aanwezigheid van een vreemd voorwerp 
in het lichaam. 

Doeldieren:
Hond.

Toediening en dosering:  
Intraveneus: 0,03-0,04 mg/kg.
Intramusculair: 0,04-0,08 mg/kg.
Als bovengenoemde dosering niet  
voor het beoogde resultaat zorgt,  
mag apomorfine niet opnieuw worden 
toegediend. Er bestaat bij herhaalde 
toediening namelijk een groot risico op 
depressie van het centraal zenuwstelsel, 
waardoor het emetische effect uitblijft.  

Waarschuwingen en contra-
indicaties:
Apomorfine is gecontra-indiceerd bij 
katten. Niet gebruiken bij depressie van 
het centraal zenuwstelsel.

Bijwerkingen:
Opwinding, rusteloosheid, ademhalings-
depressie en depressie van het centrale 
zenuwstelsel. Deze verschijnselen treden 
vooral op in geval van overdosering. 

Interacties met andere genees-
middelen:
Geneesmiddelen met een anti-
dopaminerg effect (bijv. haloperidol) 
kunnen het braak stimulerende effect 
van apomorfine tegenwerken.
Het depressieve effect dat apomorfine 
op het centrale zenuwstelsel heeft, kan 
versterkt worden door opiaten en andere 
geneesmiddelen met een dempende 
werking op het centraal zenuwstelsel.
De dierenarts dient altijd op de hoogte 
te worden gesteld indien het dier andere 
geneesmiddelen krijgt toegediend.

Eigenschappen: 
Apomorfine stimuleert braken door  
de dopamine (D1 + D2) receptoren  
te blokkeren. 

Bewaarcondities:
Houdbaar tot de datum die op de 
verpakking staat aangegeven.  
Bewaren beneden 25°C. 
Beschermen tegen de invloed van licht.
Niet gebruiken als de oplossing groen 
van kleur is geworden.
Buiten zicht en bereik van kinderen 
bewaren. 
Ongebruikte diergeneesmiddelen of 
restanten hiervan dienen in overeen-
stemming met de lokale vereisten te 
worden verwijderd.

Aflevering:
Deze oplossing voor injectie wordt 
uitsluitend afgeleverd na ontvangst  
van het door de dierenarts getekende  
en gedateerde recept.

Verpakking:
Flacon à 5 ml.
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Apomorfine HCl 0,1% / 0,3% injectievloeistof ad us vet

Individueel Doseringsadvies:

 ............. per keer,  ............. per dag  Gedurende ............. dagen

Datum:  .....................................................................................................................................

Controle datum: ....................................................................................................................

Patiënt: .....................................................................................................................................

Eigenaar: ..................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Dierenarts: .............................................................................................................................

Plaats en datum: .................................................................................................................

Dit geneesmiddel is niet als zodanig geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter 
toegestaan op grond van art. 22 van het Diergenees middelenbesluit. Deze productinformatie is met 
grote zorgvuldigheid opgesteld door Apotheek Kisters te Doorwerth. Apotheek Kisters aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij  
het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele zetfouten en andere onjuistheden. Apotheek Kisters, apomorfine HCl injectie vloeistof.  
Versie 1.0.-2015
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