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KETAMINE 10%, pro inj.
Farmaceutische vorm: Injectie oplossing.
Samenstelling:
Per ml oplossing:
100 mg ketamine (als -hydrochloride).
Eigenschappen:
Ketamine is een snelwerkend algemeen anestheticum. De door ketamine teweeggebrachte wijziging
in de staat van bewustzijn, gepaard gaande met een diepe analgesie, wordt dissociatieve
anesthesie genoemd.
De anesthesieduur is ca. 10-30 min.; het ontwaken duurt ca. 30-60 min.
Doeldieren: Hond, kat.
Indicaties:
Voor het induceren van een kortdurende anesthesie bij onderzoek van onrustige dieren, röntgendiagnostiek, verband wisselen; In combinatie met atropine en xylazine:
chirurgische ingrepen als ovariectomie, castratie, keizersnede, kaakoperatie, tandextractie, oog-,
neus-, ooroperatie, reinigen van gebit, openen van abces.
Toedieningswijze/dosering:
Intramusculair:
Hond:5-15 mg ketamine per kg LG.
Kat : 15 mg ketamine per kg LG.
Voor combinatie bij de hond wordt aanbevolen:
- 8 - 20 mg ketamine per kg LG.
- 1- 2 mg xylazine per kg LG. i.m. of s.c.
- 0.05 - 0.1 mg atropine per kg LG. i.m.
Voor combinatie bij de kat wordt aanbevolen:
- 15 - 20 mg ketamine per kg LG.
- 0.5 mg xylazine per kg LG. s.c.
- 0.1 mg atropine per kg LG. i.m.
Wachttijdadvies: n.v.t.
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Contra-indicaties:
decompensatio cordis; intracraniale operaties of schedeltrauma; lever- en nierafwijkingen;
glaucoom.
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Bijwerkingen:
inductie van katalepsie, diepe analgesie, amnesie, waarbij de reflexen van larynx en
pharynx aanwezig blijven:
tijdelijke bloeddrukverhoging en stijging van de hartfrequentie;
tijdens de inductiefase treedt een lichte ademdepressie op;
de recovery kan gepaard gaan met excitatie,tremoren en spierkrampen;
stoornissen in het ademritme, waarbij fasen van de apnoe worden afgewisseld met snelle
inspiraties;
de ogen blijven geopend (uitdrogen cornea), vaak een lichte nystagmus;
de spiertonus neemt toe, er dient evenwel rekening gehouden te worden met het optreden
van convulsies en spierkrampen;
verhoogde speekselvloed.
Waarschuwingen:
niet gelijktijdig met choline-esterase remmers zoals organische fosforverbindingen toedienen
ooglidreflex blijft intact
in verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact
vermeden te worden
Bewaarcondities
Beneden 25ºC. Niet in koelkast of vriezer.
Verpakking:
Per 35 flacons à 10 ml.
Reg.nr./ kanalisatiestatus: REG. NL 5811 UDD
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