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Bijsluiter
Xylasan® 2% pro inj.
Xylazine (als HCl) 20 mg/ml, oplossing 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
NL- 3449 JA Woerden
Tel.: 0031-348416945
Fax: 0031-348423577
e-mail: alfasan@wxs.nl
Gehalte aan werkzaam en overige bestanddelen:
Xylazine (als HCl)
20 mg/ml
Hulpstof:
Benzethonium chloride
Indicaties:
Rund en hond:
Sedatie
Premedicatie in combinatie met een anaestheticum.
Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij:
- Maagtorsie, slokdarmverstopping of hernia bij hond, vanwege braken
- Hart- en longaandoeningen
- Aritmieën van het hart
- Hypotensie
- Verminderde nier- en leverfunctie
- Urethra-obstructie
- Tijdens het laatste gedeelte van dracht
- Overgevoeligheid voor xylazine of één van de hulpstoffen.
Bijwerkingen:
Rund:
- Vertraging van de hartslag en de ademhaling;
- Soms ruminale atonie met tympanie;
- Braken;
- Verhoogde speekselafscheiding;
- Aanzienlijke urine- afscheiding gedurende ongeveer 5 uur.
Hond:
- Bradycardie;
- Hypotensie;
- Braken;
- Aerofagie;
- Verhoogde speekselafscheiding.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststel 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:
Intramusculair: dosering afhankelijk van gewenste sedatiegraad.
Rund:
Éénmalig 0,05 – 0,3 mg xylazine per kg lichaamsgewicht; 0,25 – 1,5 ml per 100 kg.
Hond:
Éénmalig 0,5 – 3 mg xylazine per kg lichaamsgewicht; 0,25 – 1,5 ml per 10 kg.
Aanwijzingen voor een juiste toediening:
Éénmalig intramusculair.

Wachttijd:
Rund:
Hond:

(Orgaan)vlees:
Melk:
niet van toepassing.

nul dagen
nul dagen

Bewaring:
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Aangebroken flacon: het product tot uiterlijk 28 dagen na aanprikken gebruiken.
Bewaren bij 2-8°C (in een koelkast). Niet in de vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.
Speciale waarschuwingen:
In geval van accidentele ingestie of zelf-injectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en
de bijsluiter of het etiket te worden getoond, maar BESTUUR GEEN VOERTUIGEN, omdat sedatie
en veranderingen in de bloeddruk kunnen optreden.
In verband met mogelijke irritatie, sensibilisatie, contactdermatitis en systemische effecten, dient bij
toepassing direct contact met de huid, ogen en slijmvliezen te worden vermeden.
Draag daartoe handschoenen.
Was de huid na de blootstelling aan het product met grote hoeveelheden water. Wanneer het product
per ongeluk in de ogen terecht is gekomen, moet u spoelen met grote hoeveelheden water. Neem contact op met een arts als bijwerkingen optreden. Verwijder besmette kleding welke contact met de huid
heeft.
Als zwangere vrouwen het product toedienen, moet er in het bijzonder op worden toegezien dat geen
zelf-injectie plaatsvindt, aangezien uteruscontracties en/of verminderde foetale bloeddruk kunnen
voorkomen na onbedoelde systemische blootstelling.
ADVIES AAN ARTSEN: Xylazine is een 2-adrenoreceptor agonist, welke na opname klinische effecten veroorzaakt, zoals dosisafhankelijke sedatie, respiratoire depressie en coma, bradycardie, hypotensie, droge mond en hyperglycemie. Ventriculaire aritmieën zijn ook beschreven. De behandeling
dient ondersteunend te zijn met intensieve verpleging. Respiratoire en hemodynamische symptomen
moeten symptomatisch behandeld worden.
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:
September 2011.
Overige informatie:
35 x 10 ml flacons in polystyreen omverpakking.
24 x 30 ml flacons in polystyreen omverpakking.
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