BIJSLUITER
MEDROXYPROGESTERON pro inj.
50 mg per ml, suspensie voor injectie
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK
VOOR VRIJGIFTE
ALFASAN NEDERLAND B.V.
Kuipersweg 9
Postbus 78
3440 AB WOERDEN
Tel.: 0348-416945
Fax: 0348-423577
E-mail: alfasan@wxs.nl
Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen:
Per ml:
Werkzame bestanddelen:
Medroxyprogesteronacetaat
50 mg
Indicatie:
Preventie van oestrus.
Contra-Indicatie:
- Dieren die in pro-oestrus-, oestrus- of met-oestrusperiode zijn;
- Infecties van de tractus genitalis;
- Dieren die niet geslachtsrijp zijn;
- Drachtigheid;
- Fokdieren;
- Mammatumoren, diabetes mellitus of dieren die lijden aan extreme vetzucht.

00470.NL.2

Bijwerkingen:
- Bij subcutane toediening kan haarverkleuring of haaruitval op de plaats van de injectie optreden;
- Stimulatie van de proliferatie van reeds aanwezige mammatumoren kan optreden;
- Tijdelijke gewichtstoename;
- Stimulatie van de secretie-activiteit van het endometrium kan leiden tot cysteuze
hyperplasie van het endometrium of pyometra. De kans hierop wordt kleiner wanneer
het op het aanbevolen tijdstip wordt toegediend en de dosis lager is;
- Gedragsveranderingen;
- Kans op het ontstaan van mammatumoren, acromegalie (hond) of diabetes mellitus.
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.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg:
Wijze van toediening:
subcutaan.
Hond: 2 mg medroxyprogesteronacetaat per kg LG subcutaan tot maximaal 60 mg
medroxyprogesteronacetaat per dier, in de tweede helft van de anoestrus, om de 6
maanden herhalen.
Kat: 25 mg medroxyprogesteronacetaat per dier subcutaan om de 3-4 maanden herhalen in de functie van de luteale cyclus.
Aanwijzingen voor een juiste toediening:
Subcutane toediening.
Wachttermijn:
Geen.
Bewaring:
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren
Beschermen tegen licht.
Houdbaarheid: 3 jaar.
Houdbaarheid na eerste opening: direct gebruiken.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Speciale waarschuwingen:
Geen.
Speciale voorzorgmaatregelen 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.
De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien:
09-2001
Overige informatie:
In presentatie van 5ml , 10ml en 50 ml flesjes.
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