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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.

Atropine oogzalf
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: atropinesulfaat 10mg/g.
Bevat de volgende hulpstoffen: simplex oogzalf, water voor injecties.
Eigenschappen:
Atropine is een zogenoemd parasympaticolyticum. Dit wil zeggen dat het de
werking van het onwillekeurige zenuwstelsel beïnvloedt. Dit zenuwstelsel
bestuurt de functies van het lichaam waarop de eigen wil geen invloed heeft,
zoals de hartslag, de bloeddruk en de darmbewegingen. De belangrijkste
werking van atropine druppels in het oog is een verwijding van de pupil.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat.

Indicaties:
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij oogonderzoek en bepaalde
oogaandoeningen waarbij de pupil vernauwd is.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Het gebruik van atropinesulfaat oogzalf tijdens de dracht of melkgift heeft voor
zover bekend geen schadelijke gevolgen.
Atropine niet gebruiken bij verhoogde oogboldruk (=glaucoom) of
overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de oogzalf.

Toediening / Dosering:
De gebruikelijke dosering is 1 tot 4 x per dag aanbrengen op het betreffende oog of op
beide ogen. Breng een kleine hoeveelheid (een speldenknop) zalf aan op de oogbol. Zorg
dat de opening van de tube niet in contact komt met het oog of ooglid.
Was voor en na gebruik de handen.

Bijwerkingen:
De pupillen kunnen ongewoon groot worden. Hierdoor kan het dier
bijvoorbeeld slecht licht verdragen. Houd het dier uit de zon of ander fel licht.
Ook kan er een waas voor de ogen komen en het zicht minder scherp worden.
In sommige gevallen komen hartkloppingen of duizeligheid voor.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Door de lokale toepassing van atropine oogzalf zijn geen noemenswaardige
wisselwerkingen met andere oogdruppels, oogzalf of geneesmiddelen te
vermelden.
Fabrikant:
Dit geneesmiddel wordt gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in
Utrecht.

Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket vermelde datum mits bij
kamertemperatuur (15-25°C) bewaard.
Na openen is de tube 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.
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