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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.

Latanoprost oogdruppels
Samenstelling
Werkzame bestanddeel: latanoprost 25 microg/ml of 50 microg/ml
Bevat de volgende hulpstoffen: benzalkoniumchloride, natriumchloride,
natriumdiwaterstoffosfaatmonohydraat, dinatriumfosfaat watervrij, water voor
injecties.
Eigenschappen
Latanoprost is een zogenoemd prostaglandine-analoog. Het middel werkt door de
natuurlijke afvoer van vocht van binnenuit het oog naar de bloedbaan te vergroten.
Zo wordt de druk in het oog verlaagd.
Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond.
Indicaties
Dit middel wordt gebruikt bij verhoogde oogboldruk (glaucoom). De 25microg/ml
druppels worden gebruikt wanneer de 50microg/ml druppels te sterk werken of teveel
bijwerkingen veroorzaken.
Waarschuwingen en contra-indicaties
Het is niet bekend of latanoprost invloed heeft op ongeboren pups en of het over gaat
in de moedermelk. Er wordt daarom afgeraden latanoprost te gebruiken tijdens de
dracht en tijdens de lactatie.
Toediening / Dosering:
De gebruikelijke dosering is 1 x per dag 1 druppel op het betreffende oog, voor de
nacht toedienen.
Bijwerkingen
Bijwerkingen die kunnen optreden is verkleuring van de ogen doordat de hoeveelheid
bruin pigment toeneemt, roodheid van het oog, oogirritatie en verkleining van de
pupil waardoor het zicht minder kan zijn. Mogelijk kan de reuk wat verminderen.

Interacties met andere geneesmiddelen
Bij gebruik van een oogdruppel met dezelfde werking kan een tegengestelde reactie
plaats vinden: de oogboldruk kan dan toenemen. Gelijktijdig gebruik van een
oogdruppel met dezelfde werking wordt daarom afgeraden.
Fabrikant
De 25 microg/ml oogdruppels worden gemaakt door de Apotheek faculteit
Diergeneeskunde.
De 50 microg/ml oogdruppels is een product van Pfizer BV en is geregistreerd onder
nummer RVG 107918.
Bewaarcondities:
Dit product is houdbaar tot de op de verpakking vermeldde datum mits bewaard in de
koelkast. Na openen is het nog 4 weken houdbaar bij kamertemperatuur (15 – 25 °C).
Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten
van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw
dierenarts of apotheek.
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Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks
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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