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.

Ultracortenol® oogzalf
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: prednisolonpivalaat 5mg/g.
Hulpstoffen: cetylalcohol, wolvet, vaseline, vloeibare paraffine en gezuiverd water.
Eigenschappen:
Prednisolonpivalaat remt de ontsteking van het oog en vermindert roodheid en irritatie.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat.
Indicaties:
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij een allergische bindvliesontsteking en bij verschillende vormen
van hoornvliesontstekingen.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Deze oogzalf niet gebruiken bij een verhoogde oogboldruk (glaucoom), ooginfecties, beschadigd
oog of overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
Als na enkele dagen gebruik van Ultracortenol® oogzalf geen verbetering optreedt, dan is het aan
te raden contact op te nemen met de dierenarts.
Toediening en dosering:
De gebruikelijke dosering is 1 tot maximaal 6 x per dag een kleine hoeveelheid zalf aanbrengen op
het (de) aangedane oog (ogen). Was voor en na het gebruik altijd de handen. Zorg dat de opening
van de tube niet met het oog in aanraking komt.

Bijwerkingen:
Door gebruik van de Ultracortenol® oogzalf kan een lichte irritatie van het oog optreden. Dit wordt
meestal na enige tijd minder. Nadat de oogzalf aangebracht is kan er tijdelijk een waas voor het
oog komen.
Langdurige behandeling met Ultracortenol® oogzalf kan leiden tot onderdrukking van de werking
van de bijnierschors. Ook kan na langdurige behandeling met Ultracortenol® oogzalf verhoging
van de oogboldruk, lensvertroebeling en in zeldzame gevallen hoornvliesbeschadiging optreden.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Door de lokale toepassing van Ultracortenol® oogzalf zijn geen noemenswaardige
wisselwerkingen met andere geneesmiddelen te verwachten.
Fabrikant:
Dit geneesmiddel is gemaakt door Novartis Pharma B.V.
Registratienummer: RVG: 03964.
Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog
bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).
Na openen is de oogzalf nog een maand houdbaar bij kamertemperatuur.
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