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Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van
art. 8A van het Besluit Diergeneesmiddelen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld
door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene
informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Acetylcysteïne sachets
Samenstelling
Werkzame bestanddeel: acetylcysteïne 200mg
Bevat de volgende hulpstoffen: mannitol, saccharoïdenatrium, sinaasappelolie.
Eigenschappen
Acetylcysteïne is een mucolyticum. Dit wil zeggen dat het slijm in de
luchtwegen verdunt, waardoor het makkelijker op te hoesten is.
Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat.
Indicaties
Acetylcysteïne wordt gebruikt bij verslikpneumonie.
Waarschuwingen en contra-indicaties
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor acetylcysteïne.
Het kan voor zover bekend in lage dosering gebruikt worden tijdens de dracht.
Het is niet bekend of acetylcysteïne over gaat in de moedermelk.
Toediening / Dosering:
De gebruikelijke dosering is 100 – 200 mg (= ½ tot 1 zakje) 2x per dag. Het
poeder kan over het eten worden gestrooid of in wat water worden opgelost.
Het poeder mag niet in melk worden opgelost.
Bijwerkingen
Bijwerkingen worden niet vaak gezien. Zelden voorkomende bijwerkingen zijn
maagdarmklachten en overgevoeligheidsreacties, waaronder koorts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Het poeder mag niet worden gemengd met een antibioticum, voordat het aan
het dier wordt gegeven. Wel mogen de geneesmiddelen na elkaar worden
gegeven. Geneesmiddelen kunnen elkaar mogelijk beïnvloeden. Laat de
dierenarts daarom altijd weten indien ook andere geneesmiddelen worden
gegeven.
Fabrikant
Pharmachemie.
RVG nummer 12777
Bewaarcondities:
Het product is houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum, mits droog
en bij kamertemperatuur (15 -25°C) bewaard.
Na oplossen van het poeder direct gebruiken.
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de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
eventuele zetfouten en andere onjuistheden.
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