Apotheek faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht
030 253 1598
apotheek.vet@uu.nl
www.uu.nl/diergeneeskunde/apotheek

003
Versie datum: 30-04-14

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.

Atropine sulfaat oogdruppels
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: atropinesulfaat 10 mg/ml.
Bevat de volgende hulpstoffen: gezuiverd water.
Eigenschappen:
Atropine is een zogenoemd parasympaticolyticum. Dat wil zeggen dat het de werking van het
onwillekeurige zenuwstelsel beïnvloedt. Dit zenuwstelsel bestuurt de functies van het lichaam
waarop de eigen wil geen invloed heeft, zoals de hartslag, de bloeddruk en de darmbewegingen.
De belangrijkste werking van atropine druppels in het oog is een verwijding van de pupil.

Doeldieren:
Er is ervaring met atropinesulfaat oogdruppels bij de hond en de kat.
Indicaties:
Atropinesulfaat oogdruppels worden toegepast:
• Bij een ontstoken iris; doordat de pupil zich verwijdt, raakt de iris de lens minimaal
waardoor verkleving van de iris aan de lens voorkomen wordt.
•

Voorafgaand aan een (diagnostisch) onderzoek door een dierenarts.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Indien het dier een verhoogde oogboldruk (glaucoom) heeft of overgevoelig is voor atropine wordt
het gebruik van atropinesulfaat oogdruppels ontraden.
Het gebruik van atropinesulfaat oogdruppels tijdens de dracht of melkgift heeft voor zover bekend
geen schadelijke gevolgen.

Toediening / Dosering:
De gebruikelijke dosering is 1 tot 4 x per dag 1 druppel op het betreffende oog of op
beide ogen. De duur van gebruik is afhankelijk van de indicatie en wordt door de
dierenarts voorgeschreven.
Let op: Raak het oog of ooglid niet aan met de druppelaar!!!
Bijwerkingen:
Nadat de oogdruppels zijn toegediend, wordt slechts een kleine hoeveelheid door het
oog opgenomen. De rest wordt via de traanbuis opgenomen door het lichaam.
De dieren kunnen gaan speekselen en schuimbekken. Verder kunnen verschijnselen
optreden als lichtschuwheid, verhoogde hartritme en verminderde traanproductie.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Andere geneesmiddelen die invloed hebben op de pupilgrootte, kunnen de werking van atropine
versterken of verzwakken. Stel de dierenarts daarom op de hoogte, indien het dier andere
geneesmiddelen gebruikt.
Fabrikant:
Minims atropinesulfaat 10mg/ml: Pharmachemie, registratienummer RVG 09357.
Bewaarcondities:
De ongeopende oogdruppels zijn houdbaar tot op het etiket vermelde datum, mits
bewaard bij kamertemperatuur (15-250C). Na openen zijn deze oogdruppels niet
houdbaar; direct gebruiken.
Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten
geneesmiddelen, die niet meer gebruikt worden, ter vernietiging naar de dierenarts of
apotheek.
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