Bijsluiter

Prednisolone 5 mg

5 mg prednisolon acetaat per tablet
N aam en adr es van de houder van de ver gunni ng voor het i n de handel br engen en de f abr i k ant ver antwoordelijk voor vrijgifte:
Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
NL- 3449 JA Woerden
Tel.: 0031-348416945
Fax: 0031-348483676
e-mail: alfasan@wxs.nl
Gehalte aan werkzaam bestanddeel:
Prednisolon acetaat
5 mg/tablet
Indicaties:
- Orthopedische aandoeningen van inflammatoire aard zoals arthritiden, tendinitis, tendovaginitis, artrose,
myositis, synovitis;
- Allergische aandoeningen van het respiratie apparaat zoals astma bronchiale;
- Allergische aandoeningen van de huid zoals allergische dermatiden en met jeuk gepaard gaande dermatosen;
- Auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis of SLE;
- Ernstige acute infecties in combinatie met specifiek gericht antimicrobiële behandeling zoals bij huidinfecties, meningitis, encefalitis en ooginfecties.

13090.NL.3

Contra-indicaties:
- Virusinfecties;
- Diabetes mellitus;
- Osteoporose;
- Hartafwijkingen;
- Nierafwijkingen;
- Schimmelinfecties;
- Cornea ulcera;
- Brandwonden
- Toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren.
Bijwerkingen:
- Mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht;
- Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis,
maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
- Bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsuffiëntie bij belasting van het dier
zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
- Katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
- Osteoporose;
- Remming van de lengtegroei van beenderen;
- Huidatrofie;
- Diabetes mellitus;
- Polyurie, polydipsie
- Polyfagie;
- Euforie;
- Ulceraties in het gastro-intestinale systeem;

- Pancreatitis;
- Hyperlipidaemie;
- Toename van de lipolysis;
- Vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie;
- Remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem;
- Afname van de thyroïd synthese;
- Toename van de parathyroïd synthese;
- Morbus Cushing.
Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg
Oraal:
-Bij acute aandoeningen:0,5 – 4 mg prednisolonacetaat per kg lichaamsgewicht per dag;
-Bij chronische aandoeningen:
2 – 4 mg prednisolonacetaat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen;
vervolgens 1 – 2 mg prednisolonacetaat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen;
vervolgens 1 – 2 mg prednisolonacetaat per kg lichaamsgewicht om de andere dag;
met intervallen van een week wordt de dosering dan nog gehalveerd, tot de minimaal werkzame dosering
wordt bereikt.
- Hond om 8.00 ’s morgens en kat om 22.00 ’s avonds doseren in verband met het verschil in dagritme.
Wachttijd:
N.v.t.
Bewaring:
Beneden 25º C en in het donker.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Speciale waarschuwingen:
Geen.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of
eventuele restanten hiervan:
Ongebruikte geneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te
worden verwijderd.
De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien:
22-05-2012
Overige informatie:
100 x 10 tabletten in een aluminium/kunststof blisterverpakking in een kartonnen doos.
REG NL 1752 UDA
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

