
TRAMADOL 20 mg 
smakelijke smarttab

TRAMADOL 80 mg 
smakelijke smarttab

TRAMADOL 160 mg 
smakelijke smarttab

SAMENSTELLING
1 tablet bevat:
20 mg, 80 mg of 160 mg tramadolhydrochloride

FARMACEUTISCHE VORM
Tablet.
Witte tot bijna witte tablet met bruine stippen, rond en convex, met 
smaakstof, met op één kant een kruisvormige breuklijn. De tabletten 
kunnen worden verdeeld in 2 of 4 gelijke delen.

EIGENSCHAPPEN
Tramadol behoort tot de groep van pijnstillers, die worden toegepast bij 
matige tot ernstige pijn. De pijnstilling komt tot stand door remming van 
bepaalde delen van het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het 
ruggemerg).

INDICATIES
Bij plotseling optredende pijn of langdurige matige tot ernstige pijn. 
Bijvoorbeeld na een operatie of bij kwaadaardige aandoeningen.

DOELDIEREN
Hond en kat.

DOSERING
De gebruikelijke dosering voor de hond is 1-4 mg/kg, 3-4 x per dag.
De gebruikelijke dosering voor de kat is 1-4 mg/kg, 1-2 x per dag.

De tabletten kunnen worden verdeeld in 2 of 4 gelijke delen om 
nauwkeurige dosering te verzekeren. Plaats de tablet op een plat 
oppervlak, met de breuklijnen omhoog en de bolle (ronde) zijde naar  
het oppervlak.

    Halve tablet: druk met uw duimen op beide zijden 
van de tablet.

    Kwart tablet: druk met uw duim op het midden  
van de tablet.

BIJWERKINGEN
Onrust, benauwdheid, rillingen, lusteloosheid, braken, verstopping of 
diarree. Na toediening van hoge doseringen kan bij honden sedatie 
optreden.

WAARSCHUWINGEN EN CONTRA-INDICATIES
Voorzichtigheid is geboden bij oudere of verzwakte dieren. Bij dieren  
met nier- of leverproblemen dient de dosering te worden aangepast.
Tramadol brengt mogelijk schade aan ongeborenen. Ook gaat tramadol  
in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Vermijd daarom het 
gebruik van tramadol bij drachtige en lacterende dieren.
Er bestaat een kans op toename van epileptische aanvallen bij honden. 
Indien sprake is van over gevoeligheid voor tramadol dient dit 
dier genees middel niet gebruikt te worden.

INTERACTIES MET ANDERE DIERGENEESMIDDELEN
Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen die invloed hebben op het 
serotininegehalte. Wanneer tramadol samen met andere geneesmiddelen 
wordt gebruikt kunnen zij elkaars werking beïnvloeden. Licht de dierenarts 
daarom altijd in over andere geneesmiddelen die het dier gebruikt.

BEWAARCONDITIES
Houdbaar tot op de datum die op de verpakking staat aangegeven. 
Bewaren in een donkere en droge omgeving bij kamertemperatuur 
(15-25ºC).
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid van gedeelde tabletten: 3 dagen.

AFLEVERING
Dit is een magistraal bereid product. Deze tabletten worden uitsluitend 
afgeleverd na ontvangst van het door de dierenarts getekende en 
gedateerde recept.

VERPAKKING
30 tabletten.

AST Farma B.V.
Oudewater

SMAKELIJKE TABLET
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