
Cisapride 4 mg 
tablet ad us vet
Samenstelling:
1 tablet bevat:
4 mg cisapride.

Farmaceutische vorm:
Smakelijke, deelbare tablet.

Indicaties:
Behandeling van maag-lediging stoor-
nissen, intestinale transit en andere
motiliteit-stoornissen.

Doeldieren:
Hond, kat en paard.

Toediening en Dosering:
Hond/kat: 0,2-0,4 mg/kg 1-2 x daags.

Waarschuwingen en contra-
indicaties:
De dosering van cisapride dient verlaagd
te worden bij dieren met een verminder-
de leverfunctie.
De eliminatie van cisapride wordt niet
significant beïnvloed door een vermin-
derde nierfunctie.
Bij dieren met hartritme- en geleidings-
stoornissen is mogelijk aanvullende
monitoring nodig.
Toediening tijdens de dracht of lactatie
dient in overleg met de dierenarts plaats
te vinden. Indien sprake is van overge-
voeligheid voor cisapride dient dit
geneesmiddel niet gebruikt te worden.

Bijwerkingen:
Maag-darmklachten waaronder buikpijn
en diarree.

Interacties met andere genees-
middelen:
Dit geneesmiddel versnelt de maagdarm-
peristaltiek, hetgeen tot gevolg kan heb-

ben dat andere geneesmiddelen in min-
dere mate worden opgenomen. Om deze
reden is het aan te raden om bij genees-
middelen met een smalle therapeutische
breedte de serumspiegels te controleren.

Eigenschappen:
Cisapride heeft een stimulerend effect op
de voortstuwende samentrekking van
slokdarm, maag, dunne- en dikke darm.
Daarnaast verbetert het de afsluiting van
de ringspier tussen de maag en slok-
darm. Tenslotte zorgt het voor een bete-
re afstemming tussen maag- en darm-
activiteit. Dit verbetert de kwaliteit van
de maaglediging.

Bewaarcondities:
Houdbaar tot op de datum die op de
verpakking staat aangegeven. Bewaren
in een donkere en droge omgeving bij
kamertemperatuur (15-25 °C).
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 tabletten worden uitsluitend afge-
leverd na ontvangst van het door de die-
renarts getekende en gedateerde recept.

Verpakking:
30 tabletten.

Cisapride zijn 
SMARTTAB tabletten.
Deze zijn eenvoudig 
in twee of vier gelijke
stukjes te verdelen
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