
Prednisolon 0,5% 
suspensie ad us vet
Samenstelling:
1 ml bevat:
5 mg prednisolon.

Farmaceutische vorm:
Smakelijke suspensie.

Indicaties:
Prednisolon wordt breed toegepast. Het
wordt onder meer gebruikt bij auto-
immuunziektes (aandoening, waarbij het
lichaam antistoffen maakt tegen lichaams-
eigen eiwitten), ontstekingen, allergieën en
huidaandoeningen.

Doeldieren: Hond en kat.

Toediening en dosering:
Prednisolon suspensie wordt oraal toege-
diend. De toe te dienen dosering hangt af
van de indicatie. Een gebruikelijke dosering
ligt tussen de 0,25 mg/kg en 4 mg/kg.
Indien prednisolon langdurig wordt
gebruikt dient het, zo mogelijk, te worden
afgebouwd.
SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Niet te gebruiken bij acute systemische
virale- en schimmelinfecties, maagbloedin-
gen, suikerziekte en verhoogde werking
van de bijnier.
Toediening aan jonge dieren wordt afgera-
den i.v.m. groeiremming.
Dit middel niet gebruiken tijdens de dracht
en melkgift.

Bijwerkingen:
Verlaagde weerstand, toegenomen oogbol-
druk, toename in drinken en plassen, huid-
atrofie, groeiremming, onderdrukte bijnier-
functie en maag-darmklachten.
Indien u ernstige bijwerkingen of ander-
soortige reacties vaststelt die niet in deze
bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht
uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Interacties met andere genees-
middelen:
Het gebruik van prednisolon in combinatie
met een NSAID (bijvoorbeeld carprofen,
ketofen) kan het risico op maagklachten
vergroten.
Een kaliumtekort kan ontstaan door pred-
nisolon te combineren met geneesmidde-
len die de uitscheiding van kalium doen
toenemen (bijvoorbeeld furosemide, hydro-
chloorthiazide).
Prednisolon kan de behoefte aan insuline
vergroten bij patiënten met suikerziekte.
Indien dit middel wordt gecombineerd met
fenytoïne of fenobarbital dient rekening te
worden gehouden met een verlaagde 
prednisolonspiegel.
Vanwege de verminderde weerstand ten
gevolge van prednisolon gebruik dient
geen levend vaccin te worden toegediend.

Eigenschappen:
Prednisolon is een corticosteroïd dat een
remmend effect op de ontstekingsreactie
heeft en de symptomen van diverse ziekte-
beelden onderdrukt. Het zorgt echter niet
voor genezing van de ziekte die aan de
klachten ten grondslag ligt.

Bewaarcondities:
Dit product is houdbaar tot op de datum
die op de verpakking staat vermeld.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Houdbaarheid na openen: 6 maanden.
Buiten zicht en bereik van kinderen bewa-
ren.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restan-
ten hiervan dienen in overeenstemming
met de lokale vereisten te worden verwij-
derd.

Aflevering:
Prednisolon suspensie wordt uitsluitend
afgeleverd na ontvangst van het door de
dierenarts getekende en gedateerde
recept.

Verpakking:
Flacon à 30 ml en doseerspuit.
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