
BENAKOR® 2,5 / 5 / 20 mg 
smakelijke tabletten
DIERGENEESMIDDEL UDA

BENAKOR® 2,5 mg Registratienummer: REG NL 10464
is geregistreerd voor: kat.

BENAKOR® 5 mg Registratienummer: REG NL 10454
is geregistreerd voor: kat en hond.

BENAKOR® 20 mg Registratienummer: REG NL 10549
is geregistreerd voor: hond.

REGISTRATIEHOUDER :
AST Beheer B.V., Oudewater
Fabrikant: Produlab Pharma B.V.,
Raamsdonksveer.

GEHALTE AAN WERKZAME EN 
OVERIGE BESTANDDELEN
Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Benazeprilhydrochloride 
2,5 mg, 5 mg of 20 mg.

INDICATIES
Kat: Symptomatische behandeling van chronisch nierfalen.
Hond: Symptomatische, aanvullende therapie bij de behandeling
met het diureticum furosemide van hartfalen bij honden veroor-
zaakt door mitralisinsufficiëntie of congestieve cardiomyopathie.
Deze behandeling kan een verbeterde inspanningstolerantie en
verhoogde overleving geven bij honden met matig of ernstig
hartfalen.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij katten of honden waarvan bekend is, dat ze
overgevoelig zijn voor de actieve stof.
Niet gebruiken bij fokdieren en drachtige of lacterende dieren.

BIJWERKINGEN
• Aan het begin van de therapie kan een sterke daling van de
bloeddruk optreden. Zelden wordt vermoeidheid of sufheid
waargenomen.
• Benazepril kan de concentratie in het bloed van de stof 
creatinine doen toenemen. Dit effect heeft te maken met het
therapeutische effect van het geneesmiddel en daarom hoeft de
therapie niet gestaakt te worden.
• Benazepril verlaagt in hoge dosering het aantal rode bloed-
lichaampjes bij gezonde katten.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt
die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw
dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL
BESTEMD IS
Kat, Hond.

BENAKOR® 2,5 mg is geregistreerd voor: kat.
BENAKOR® 5 mg is geregistreerd voor: kat en hond.
BENAKOR® 20 mg is geregistreerd voor: hond.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren in de
oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen vocht.
Iedere keer wanneer een ongebruikte halve tablet overblijft,
deze bewaren in de uitgespaarde ruimte van de blister in het
doosje. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos
na: “Uiterste gebr. dat.:”

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN
GEBRUIK EN VAN TOEDIENING Uitsluitend voor oraal gebruik.
Kat: De dosering voor de kat is 0,5 - 1,0 mg benazepril 
hydrochloride/kg lichaamsgewicht per dag.
Hond: De dosering voor de hond is minimaal 0,25 mg 
benazepril hydrochloride/kg lichaamsgewicht per dag.
De dosering voor de hond kan, indien klinisch noodzakelijk en
op advies van de dierenarts, worden verdubbeld en dient 
éénmaal daags verstrekt te worden.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING Benakor
oraal vestrekken éénmaal daags met of zonder voedsel. De duur
van de behandeling is ongelimiteerd.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik bij dieren
Het wordt aangeraden, zoals routinematig hoort te gebeuren,
om plasma ureum, het aantal erythrocyten en creatinine concen-
traties te meten in geval van nierinsufficiëntie. De werkzaamheid
en veiligheid van Benakor is niet vastgesteld bij katten van 
minder dan 2,5 kg lichaamsgewicht. Bij de behandeling van
nierfalen bij de kat dient er bij voorkeur te worden overgegaan
op een dieet van laag eiwit en natrium.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene
die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Handen wassen na toediening 
Dracht en lactatie
De veiligheid van dit product is niet onderzocht bij fokdieren en
drachtige of lacterende dieren. Daarom dit product alleen toe-
passen wanneer dit klinisch verantwoord is gezien de risico-ana-
lyse. Wanneer dit product dagelijks met een dosis van 10 mg/kg
(10-20x de aanbevolen dosering) gedurende 52 weken wordt
toegediend vermindert het gewicht van het ovarium/oviduct. Bij
andere diersoorten is gebleken dat ACE-remmers teratogeen
kunnen zijn in het tweede en derde deel van de dracht.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen,
antidota)
Een voorbijgaande reversibele hypotensie kan zich voordoen in
het geval van een accidentele overdosering. Eventuele therapie
dient te bestaan uit een intraveneus infuus met een warme,
isotonische, fysiologische oplossing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VER-
WIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN
OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in
overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwij-
derd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN 29-10-2008.

DOSERING Kat:
2,5 tot 5 kg: 1 tablet Benakor 2,5 mg of       1/2 tablet Benakor 5 mg.

5 tot 10 kg: 2 tabletten Benakor 2,5 mg of          1 tablet Benakor 5 mg.
DOSERING Hond:

5 tot 10 kg: 1/2 tablet Benakor 5 mg.

10 tot 20 kg: 1 tablet Benakor 5 mg.

20 tot 40 kg: 1/2 tablet Benakor 20 mg.

40 tot 80 kg: 1 tablet Benakor 20 mg.
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