BIJSLUITER
Ketamine 10%,
oplossing voor injectie voor honden en katten
1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland
Tel.: 0348416945
Fax: 0348483676
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Ketamine 10%, oplossing voor injectie voor honden en katten
Ketamine hydrochloride
3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Ketamine
100 mg
(overeenkomend met 115 mg ketamine hydrochloride)
4. INDICATIES
Alleen ketamine:
Voor het induceren van een kortdurende anesthesie bij onderzoek van onrustige dieren, röntgendiagnostiek en verband wisseling.
In combinatie met atropine en xylazine:
Ter verkrijging van algehele anesthesie en analgesie, ten behoeve van (kortdurende) chirurgische ingrepen als ovariëctomie, castratie, keizersnede,
kaakoperatie, tandextractie, oog-, neus- of ooroperatie, reiniging van het gebit of het openen van een abces.
In combinatie met (dex)medetomidine, al dan niet met gelijktijdige toediening van opiaten:
Ter verkrijging van algehele anesthesie en analgesie, ten behoeve van (kortdurende) chirurgische ingrepen als ovariëctomie, castratie, keizersnede,
kaakoperatie, tandextractie, oog-, neus- of ooroperatie, reiniging van het gebit of het openen van een abces.
5. CONTRA-INDICATIE(S)
- Niet gebruiken bij lever- en nierafwijkingen;
- Niet gebruiken bij decompensatio cordis;
- Niet gebruiken bij intracraniale operaties of schedeltrauma;
- Niet gebruiken bij glaucoom;
- Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.
6. BIJWERKINGEN
- Inductie van katalepsie, diepe analgesie, amnesie, waarbij de reflexen van larynx en farynx aanwezig blijven;
- Tijdelijke bloeddrukverhoging en stijging van de hartfrequentie, in combinatie met (dex)medetomidine kan de bloeddruk en hartfrequentie
daarentegen dalen;
- Tijdens de inductiefase treedt een lichte ademdepressie op;
- Het ontwaken uit de narcose kan gepaard gaan met excitatie, tremoren en spierkrampen;
- Stoornissen in het ademritme, waarbij fasen van apneu worden afgewisseld met snelle frequente inspiraties;
- De ogen blijven geopend (uitdrogen cornea), vaak een lichte nystagmus;
- De spiertonus neemt toe, er dient rekening gehouden te worden met het optreden van convulsies en spierkrampen;
- Verhoogde speekselvloed;
- Braken;
- Spontane ontlasting en urineverlies;
- Hartstilstand, tweedegraads AV-blok.
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.
7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Hond en kat.
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8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Alleen ketamine:
Kat:
15 mg ketamine per kg lichaamsgewicht, intramusculair.
Hond:
5-15 mg ketamine per kg lichaamsgewicht, intramusculair.
In combinatie met atropine en xylazine:
Kat:
15-20 mg ketamine per kg lichaamsgewicht, intramusculair; dosering aanbevolen voor xylazine, 0,5 mg per kg lichaamsgewicht subcutaan, en
dosering aanbevolen voor atropine, 0,1 mg per kg lichaamsgewicht intramusculair.

Hond:
8-20 mg ketamine per kg lichaamsgewicht, intramusculair; dosering aanbevolen voor xylazine, 1-2 mg per kg lichaamsgewicht intramusculair of
subcutaan, en dosering aanbevolen voor atropine, 0,05-0,1 mg per kg lichaamsgewicht intramusculair.
In combinatie met (dex)medetomidine, al dan niet met gelijktijdige toediening van opiaten:
Kat:
2,5-10 mg ketamine per kg lichaamsgewicht, intramusculair; dosering aanbevolen voor medetomidine, 20-80 µg per kg lichaamsgewicht intramusculair,
3 mg ketamine/kg lichaamsgewicht, intramusculair, dosering aanbevolen voor dexmedetomidine 5-25 µg/kg, intramusculair,
of
5 mg ketamine/kg lichaamsgewicht, intramusculair, dosering aanbevolen voor dexmedetomidine 5-10 µg/kg, intramusculair.
Hond:
1-5 mg ketamine per kg lichaamsgewicht, intramusculair; dosering aanbevolen voor medetomidine, 20-40 µg per kg lichaamsgewicht intramusculair,
3 mg ketamine/kg lichaamsgewicht, intramusculair, dosering aanbevolen voor dexmedetomidine, 15 µg/kg, intramusculair.
De broombutylrubberstop kan tot 30 keer veilig worden aangeprikt.
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe
handschoenen.
10. WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Aangeprikte flacon: bewaren bij 2 °C – 8 °C (in een koelkast).
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 30 dagen.
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
De ooglidreflex blijft intact. Een geschiedenis van epilepsie is een extra risicofactor voor bijwerkingen (met name convulsies).
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Omdat tijdens de gehele duur van de anesthesie de ogen openblijven, is het aan te raden een beschermende oogzalf aan te brengen om cornealetsels
te voorkomen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Dracht:
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht. De toepassing van xylazine tijdens de dracht is gecontra-indiceerd.
Toepassing van ketamine in geval van een keizersnede leidt tevens tot sedatie van pups/kittens.
Lactatie:
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Niet toedienen tegelijk met choline-esterase remmers zoals organofosfaat derivaten.
Er is een synergistisch effect aangetoond tussen ketamine en (dex)medetomidine resulterend in een diepe(re) anesthesie. Het wordt daarom aanbevolen de dosering van ketamine te verlagen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Doseringen boven de 20 mg/kg lichaamsgewicht kunnen bij de kat leiden tot een daling van de ademfrequentie en een toename van de bloeddruk.
Bij de hond kan de ademfrequentie daarentegen juist toenemen; ook de bloeddruk kan toenemen. Een toename van de bloeddruk kan worden
tegengegaan met atropine. Bij zeer hoge doseringen ketamine (> 50 mg/kg) kan de bloeddruk sterk afnemen.
Onverenigbaarheden
Barbituraten en ketamine zijn chemisch incompatibel en dienen derhalve niet gelijktijdig in één spuit te worden toegediend.
13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF
EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
6 maart 2013
15. OVERIGE INFORMATIE
Flacon à 10 of 20 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
REG NL 5811
KANALISATIE
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