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Dit geneesmiddel is in een ander land geregistreerd. Het gebruik is toegestaan op grond van art. 5.1 van
het Besluit Diergeneeskundigen. 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 dierenartsen en eigenaren.

Sucralan® suspensie
Farmaceutische vorm:
Suspensie
Samenstelling:
Sucralan® bevat sucralfaat als werkzame stof.
Bevat de volgende hulpstoffen: methyl-4-hydroxybenzoaat, propyl-4hydroxybenzoaat en sorbitol.
Eigenschappen:
Sucralfaat wordt vanwege twee eigenschappen toegepast.
Ten eerste vormt het een beschermend laagje op de maagwand, waardoor de
maagwand wordt beschermd tegen de inwerking van maagzuur.
Ten tweede bindt het fosfaten die in de voeding zitten (fosfaatbinder). Bij
nierfunctie-stoornissen is het uitscheiden van fosfaten een probleem: een
fosfaatbinder zorgt ervoor dat fosfaten niet worden opgenomen en dus ook
niet via de nier hoeven te worden uitgescheiden.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit middel bij de hond en de kat.
Indicaties:
Sucralfaat wordt vooral gebruikt bij dieren die lijden aan nierfunctiestoornissen
en de daardoor veroorzaakte maagproblemen (uremische gastritis). Daarnaast
wordt het toegepast bij dieren waarvan de slokdarm beschadigd is bv. door het
‘oprispen’ van maagzuur.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Over het gebruik van sucralfaat tijdens de dracht en het zogen bij dieren is
niets bekend. Gebruik dit geneesmiddel in deze situaties alleen na uitdrukkelijk
overleg met de dierenarts.

Toediening / Dosering:
Schudden voor gebruik.
De gebruikelijke dosering als maagbeschermer is voor de hond 4 x daags 0,5
tot 1 gram sucralfaat.
Voor de kat is de gebruikelijke dosering als maagbeschermer 4 x daags 0,25
tot 0,5 gram sucralfaat.
Indien de sucralfaat wordt gebruikt om het fosfaat te binden wordt geadviseerd
om het tijdens het eten toe te dienen (om de fosfaten uit de voeding optimaal
te binden). Eventueel kan het voor de nacht worden toegediend.
De dosering is echter afhankelijk van de reden waarom het wordt toegepast en
wordt vaak voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld.
Bijwerkingen:
Sucralfaat wordt doorgaans goed verdragen. In een enkel geval kan het dier
last krijgen met zijn ontlasting (obstipatie).
Interacties met andere geneesmiddelen:
Sucralfaat remt de opname van bepaalde antibiotica (tetracyclines) en
digoxine. Zorg daarom dat de dierenarts op de hoogte is indien het dier ook
andere geneesmiddelen gebruikt.
Fabrikant:
De registratiehouder van Sucralan® suspensie is G.L. Pharma, Lannach,
Duitsland. Z.Nr 1-20564.
Bewaarcondities:
De suspensie is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits
bewaard bij kamertemperatuur (15-250C).
Na openen is de suspensie 3 maanden houdbaar bij kamertemperatuur.
Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter
vernietiging terug naar uw dierenarts
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