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

002
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.

Ferrofumaraat suspensie
Farmaceutische vorm:
Suspensie.
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: ferrofumaraat 20mg/ml, dit komt overeen met
6,5mg ijzer (Fe2+) per ml.
Bevat de volgende hulpstoffen: microkristallijne cellulose, tragacanth, glycerol,
methylparahydroxybenzoaat, cacao essence, sacharose, aqua purificata.
Eigenschappen:
Ferrofumaraat behoort tot de groep van ijzerpreparaten. Deze middelen worden
gebruikt bij bloedarmoede die veroorzaakt wordt door een tekort aan ijzer in het
lichaam.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat.
Indicaties:
Ferrofumaraat wordt gegeven bij ijzertekort.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Ferrofumaraat niet gebruiken als er stapeling van ijzer is in het lichaam. Voor jonge
dieren kan ferrofumaraat giftig zijn; in lage dosering geven.
Voor zover bekend kan ferrofumaraat tijdens de dracht en de lactatieperiode worden
gegeven.
Toediening / Dosering:
De gebruikelijke dosering is 3mg/kg 3x per dag. Het kan het beste worden gegeven
tussen de maaltijden door, omdat het ijzer dan beter wordt opgenomen. Als er echter
veel maag-darmklachten optreden kan het met voedsel worden ingegeven.
Schud de suspensie iedere keer voor toedienen!

Bijwerkingen:
De meest voorkomende bijwerking zijn maag-darmklachten, zoals braken en diarree.
Daarnaast kan de ontlasting zwart van kleur worden.
Bij overdosering kunnen versneld hartritme, shock en eventueel coma optreden.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Bij gelijktijdig geven van antibiotica die behoren tot de tetracyclinen worden zowel het
antibioticum als de ferrofumaraat slechter opgenomen. Als beide middelen gegeven
moeten worden, dan moet dit met een tussenpose van tenminste 3 uur.
Ook de opname van penicillamine en antibiotica die behoren tot de chinolonen wordt
door ferrofumaraat verminderd. Indien deze combinatie niet te vermijden is, houdt
dan een tussenpose aan van 2 uur.
Door toedienen van calciumzouten kan de opname van ferrofumaraat verminderd
worden.
Fabrikant:
De fabrikant van deze suspensie is Pharmachemie. Registratienummer (RVG) 51411.
Bewaarcondities:
Deze suspensie is houdbaar tot op de verpakking vermeldde datum mits bewaard bij
kamertemperatuur.
Na openen is de suspensie nog 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.
Bewaar het geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking en buiten bereik van
kinderen en huisdieren. Breng restanten van het geneesmiddel, die niet meer worden
gebruikt, ter vernietiging terug naar de dierenarts of apotheek.
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