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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.

Azathioprine tabletten en capsules
Voordat U het geneesmiddel toedient:
Dit geneesmiddel behoort tot de risicovolle stoffen, voor dier en mens. Daarom is het
van belang de volgende punten in acht te nemen:
•
Draag handschoenen bij het toedienen;
•
Vermijd direct contact van de huid met de tabletten, maar ook met
uitwerpselen van de hond.
•
Was na toedienen van tabletten of opruimen van uitwerpselen, maar ook na
aaien en likken goed de handen;
•
Gedurende de behandeling dient direct contact met het dier zoveel mogelijk
vermeden te worden: zo min mogelijk aaien en het dier niet laten likken;
•
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven dienen extra voorzichtig
te zijn.
Farmaceutische vorm:
Tablet of gedeelde tablet in capsule
Samenstelling:
De (gedeelde) tabletten bevatten azathioprine als werkzame stof.
Hulpstoffen: lactosemonohydraat, maïszetmeel, voorverstijfseld maïszetmeel,
stearinezuur (E570), magnesiumstearaat (E470B), hypromellose (E464), macrogol
400, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172);
Eigenschappen:
Azathioprine is een zogenaamd immunosuppressivum: het onderdrukt de
afweerreacties van het lichaam. Bij gezonde dieren geven deze afweerreacties de
natuurlijke bescherming tegen allerlei lichaamsvreemde elementen zoals
ziekteverwekkers. Echter bij dieren met een auto-immuunziekte keren deze
afweerreacties zich tegen het eigen lichaam of onderdelen daarvan.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond.
Indicaties:
Azathioprine wordt onder andere gebruikt bij afwijkingen in het bloed, chronische
darmontstekingen en diverse huidziekten die veroorzaakt worden door een
ongewenste afweerreactie van het lichaam tegen deze organen (autoimmuunziekten). Azathioprine wordt vaak gecombineerd met andere geneesmiddelen
die het afweersysteem beïnvloeden zoals prednisolon. Door azathioprine samen met
prednisolon te geven kan de dierenarts dosis van prednisolon verlagen en worden de
bijwerkingen hiervan minder.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Het gebruik van azathioprine tijdens de dracht en melkgift wordt sterk ontraden.

Katten zijn veel gevoeliger voor bijwerkingen van azathioprine, gebruik bij de kat
wordt daarom afgeraden.
Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg
daarom dat de dierenarts op de hoogte is indien het dier andere geneesmiddelen
gebruikt.
Toediening en Dosering:
De dosering is sterk afhankelijk van de reden waarom het wordt toegepast en wordt
voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld. Een veel gebruikte dosering is 1 x daags
1 tot 2 mg azathioprine per kilogram lichaamsgewicht. Het dier zal onder regelmatige
controle van de dierenarts (komen te) staan. Als de nieren of lever van het dier niet
goed functioneren, zal de dosering aangepast moeten worden. Zorg daarom dat de
dierenarts hiervan op de hoogte is.
Geef de tabletten tijdens de maaltijd in.
Bijwerkingen:
Bij een juiste dosering van azathioprine worden, bij dieren, zelden bijwerkingen
gezien. Bloedbeeld afwijkingen kunnen als bijwerking optreden. De dierenarts zal dit
tijdens de regelmatige controle in de gaten houden. Daarnaast kunnen maagdarmklachten waargenomen worden bij enkele honden. Omdat azathioprine de
afweerreacties van het dier onderdrukt, ontstaat er een grotere vatbaarheid voor
infecties.
Fabrikant:
Azathioprine® tabletten : Mylan BV
De azathioprine tabletten worden gedeeld en verpakt door de Apotheek van de
faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Bewaarcondities en houdbaarheid:
De tabletten/capsules zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits in
het donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

____________________________________________________________________________________________________________
Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit
product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden.

Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

