Ciclosporine 2%
oogdruppels ad us vet
Samenstelling:
1 ml bevat:
20 mg ciclosporine.
Hulpstof(fen):
Miglyol. Geen conserveermiddelen toegevoegd.
Farmaceutische vorm:
Oogdruppels.
Indicaties:
Keratoconjunctivitis sicca (bepaalde vorm
van te droge ogen).
Doeldieren:
Er is ervaring met deze werkzame stof bij
paard en hond.
Toediening en dosering:
Paard: 4 maal daags 4 druppels in de
conjunctivaalzak.
Hond: 2 maal daags 1 druppel in de
conjunctivaalzak.
De dierenarts kan de doseringsfrequentie
naar 1 maal per dag verlagen zodra het
beoogde effect is bereikt. Indien geen verbetering heeft plaatsgevonden tijdens een
behandelingsperiode van 3 maanden
wordt de therapie in de meeste gevallen
gestaakt.
Let op: zorg ervoor dat het oog of het ooglid niet met de druppelaar wordt aangeraakt.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Bij beschadiging van het hoornvlies niet
toedienen. Ciclosporine kan een remmend
effect op de wondgenezing hebben.
Voor de toediener: volg de instructies van
de dierenarts op. Vermijd contact met het
middel en was uw handen grondig na toediening.

Bijwerkingen:
Sommige honden ontwikkelen roodheid
van het bindvlies, hetgeen duidt op lichte
irritatie. Door de onderdrukking van de
natuurlijke afweerreactie door ciclosporine
is het mogelijk dat infecties tot uiting
komen.
Het komt zelden voor dat bijwerkingen op
andere plekken in het lichaam optreden.
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.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Niet toepassen bij dieren die behandeld
worden met geneesmiddelen die een combinatie van trimethoprim en sulfonamide
bevatten. Deze medicatie leidt tot een verminderde traanproductie en werkt het
gewenste effect van ciclosporine tegen.
Eigenschappen:
Dit middel stimuleert de traanproductie.
Het effect treedt op na 2 à 3 weken.
Daarnaast zorgt het voor onderdrukking
van de natuurlijke afweerreactie.
Geplaatst op de List of substances essential
for the treatment of equidae. Dit impliceert
voor het paard een wachttermijn van 6
maanden.
Bewaarcondities:
De oogdruppels zijn bij kamertemperatuur
(<25 °C) houdbaar tot op de datum die op
de verpakking staat aangegeven.
Na openen zijn de oogdruppels 1 maand
houdbaar bij kamertemperatuur (<25 °C).
Buiten zicht en bereik van kinderen bewaren.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming
met de lokale vereisten te worden verwijderd.
Verpakking:
Druppelﬂacon à 5 ml.
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