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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.

Tacrolimus oogdruppels
Farmaceutische vorm
Oogdruppels.
Samenstelling
Werkzame bestanddeel: tacrolimus 0,75mg/ml.
Hulpstoffen: miglyol.
Eigenschappen
Tacrolimus onderdrukt lokaal de werking van het afweersysteem en stimuleert de traanproductie.
Tacrolimus oogzalf wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige keratoconjunctivitis
sicca (droge ogen) die niet afdoende reageert op conventionele behandelingen, zoals ciclosporine,
of deze niet verdragen.
Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van tacrolimus in het oog bij de hond.
Indicaties
Keratoconjunctivitis sicca (droge ogen). Het wordt alleen toegepast bij honden die onvoldoende
baat hebben bij ciclosporine oogzalf (Optimmune canis®) en/of ciclosporine oogdruppels, of deze
niet verdragen.
Waarschuwingen en contra-indicaties
Bij een beschadiging aan het hoornvlies worden nadelige effecten op wondgenezing afgewogen
tegen het voordeel van behandeling van droge ogen.
Houdt u strikt aan de aanwijzingen van de specialist. Vermijd contact met het geneesmiddel en
was zorgvuldig uw handen na toediening van de oogdruppels.

Toediening en dosering
De gebruikelijke dosering is tweemaal daags een druppel op het aangedane oog aanbrengen.
Let op: bij toediening van de oogdruppels het oog of het ooglid niet met de druppelaar aanraken.
Bijwerkingen
Irritatie in het oog kan voorkomen. Dit uit zich in het dichtknijpen van de oogleden en roodheid van
het bindvlies.
Hoewel er bij het gebruik van tacrolimus oogdruppels waarschijnlijk enige opname in het lichaam
plaatsvindt, zijn bijwerkingen elders in het lichaam naar aanleiding van het gebruik van deze
oogdruppels (nog) niet beschreven.
Interacties met andere geneesmiddelen
Er zijn geen bijwerkingen bekend in combinatie met andere geneesmiddelen.
Bewaarcondities
De oogdruppels zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits bewaard in de koelkast
(2 – 8 °C). Na openen zijn de oogdruppels nog 1 maand houdbaar. Na openen bewaren bij
kamertemperatuur (15 – 25 °C).
Ongekoeld transport heeft geen invloed op de houdbaarheid van de oogdruppels.
Buiten bereik van kinderen houden.
Fabrikant
Dit product is gemaakt door de Apotheek faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
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