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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.

Azopt® oogdruppels
Farmaceutische vorm:
Oogdruppels.
Samenstelling:
Deze oogdruppels bevatten als werkzame stof brinzolamide.
Eigenschappen:
Brinzolamide vermindert de aanmaak van kamerwater in het oog, waardoor de druk in
het oog wordt verlaagd. Een hoge druk in het oog kan leiden tot glaucoom.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij hond en kat.
Indicaties:
Azopt® oogdruppels worden gebruikt om een verhoogde druk in de oogbol te
verlagen. Een te hoge druk in de oogbol kan de oogzenuw beschadigen, wat tot
gezichtsveldverlies en mogelijk blindheid leidt.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Azopt® oogdruppels dienen niet te worden gebruikt bij dieren met ernstige nier
problemen.

Toediening / Dosering:
De gebruikelijke dosering: 4 x per dag 1 druppel op het betreffende oog of op beide
ogen.
Bijwerkingen:
De meest voorkomende bijwerkingen zijn lokale irritaties zoals tijdelijk wazig zicht,
branderig en prikkend gevoel onmiddellijk na gebruik van de druppels. Daarnaast
bestaat de kans op het optreden van pijn, jeuk, ontsteking of beschadiging van het
oogboloppervlak, ontsteking van of korstvorming op de oogleden.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Gelijktijdige toediening van andere oogboldrukverlagende druppels is mogelijk, tussen
de toediening van deze middelen moet wel minimaal 10 minuten zitten.
Fabrikant:
Alcon Nederland B.V.
Bewaarcondities:
Bewaren bij kampertemperatuur( 15-25 C) en buiten bereik van kinderen. De
oogdruppels zijn in gesloten verpakking houdbaar tot de op de verpakking
aangegeven datum. Na openen zijn de oogdruppels nog maximaal 1 maand houdbaar.
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