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Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter 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 diereigenaren en dierenartsen.

Acetylcysteïne oogdruppels
Farmaceutische vorm:
Oogdruppel.

Samenstelling:
Werkzaam bestanddeel: 100 mg/ml acetylcysteïne.
Bevat de volgen de hulpstoffen: benzalkoniumchloride, edetaatNa en trometamol.

Eigenschappen:
Acetylcysteïne is een slijmoplossend middel. Het maakt pus in de ogen vloeibaar,
waardoor het beter weg te spoelen is.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij honden, katten en paarden.

Indicaties:
Acetylcysteïne oogdruppels worden o.a. toegepast bij honden, katten en paarden met het
"droge ogen" ziektebeeld (keratoconjunctivitis sicca). Bij deze aandoening zijn de ogen
door een te lage traanproductie te droog waardoor ze snel ontstoken raken.
Tevens worden acetylcysteïne oogdruppels soms gebruikt bij een ontstoken oogslijmvlies
met pussige uitvloeiing als gevolg van andere oorzaken en bij de behandeling van een
diep ulcus (=zweer) in het hoornvlies van het oog.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
De acetylcysteïne oogdruppels hebben een onaangename geur.
Acetylcysteïne dient niet te worden gebruikt bij patiënten die overgevoelig zijn voor
acetylcysteïne.

Acetylcysteïne heeft, voor zover bekend, geen schadelijke gevolgen voor (on)geboren
pups, kittens of veulens.

Toediening / Dosering:
De dosering is afhankelijk van de indicatie. Bij het ziektebeeld "droge ogen" is de
gebruikelijke dosering 4 tot 6 x per dag 1 druppel (vóór het schoonspoelen en toedienen
van eventuele andere oogdruppels) gedurende 4 tot 6 weken. De dierenarts kan in
bepaalde gevallen voor een andere dosering kiezen.

Bijwerkingen:
Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Fabrikant:
Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in
Utrecht.

Bewaarcondities en houdbaarheid:
Deze oogdruppels zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker
bewaard bij kamertemperatuur (15-25C).
Na openen zijn deze oogdruppels 1 maand houdbaar in de koelkast.
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