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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.

Leukeran® tabletten
Voordat U het geneesmiddel toedient:
Lees de extra informatie m.b.t. de te nemen maatregelen bij het toepassen van dit geneesmiddel,
aandachtig door.
Farmaceutische vorm:
Tabletten.
Samenstelling:
De werkzame stof van dit geneesmiddel is chloorambucil.
Eigenschappen:
Chloorambucil is een stof die de celdeling remt. Aangezien zich snel delende cellen het meest
gevoelig zijn voor dit soort geneesmiddelen, is chloorambucil bestemd voor de behandeling van
bepaalde soorten celwoekeringen (kanker). Omdat cellen van het afweermechanisme ook
sneldelende cellen zijn, kan chloorambucil ook worden gebruikt om de afweer te onderdrukken.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit middel bij de hond en de kat.
Indicaties:
Chloorambucil werkt remmend op de celdeling. Het wordt onder andere gebruikt bij bepaalde
vormen van kanker (lymfoom en leukemie).
Tevens onderdrukt chloorambucil de afweer. Daardoor kan het gebruikt worden bij bepaalde
aandoeningen waarbij de afweer zich tegen het eigen lichaam richt (auto-immuunziekten).
Voorbeelden hiervan zijn bepaalde soorten van chronische darmontstekingen of huidziekten.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Draag bij toedienen van de tabletten handschoenen.
Het gebruik van Leukeran® tijdens de dracht en melkgift wordt sterk ontraden.

Toediening / Dosering:
De dosering wordt voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld.
De door de dierenarts aangegeven dosering staat op het etiket vermeld.
Bijwerkingen:
Door het gebruik van chloorambucil kan de weerstand van het dier afnemen. Het dier heeft dan
een grotere vatbaarheid voor infecties. Ook kan het dier last krijgen van bloedarmoede. De
dierenarts zal dit in de gaten houden tijdens de regelmatige controles.
Andere bijwerkingen kunnen vermoeidheid en maag-darmklachten zijn.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom
altijd dat de dierenarts op de hoogte is indien het dier nog andere geneesmiddelen gebruikt.
Fabrikant:
…………..
RVG nr:……….
Bewaarcondities:
De tabletten zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum mits
koel (2-8°C) bewaard.
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