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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.

Terbinafine suspensie
Farmaceutische vorm:
Suspensie.
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: terbinafine 10mg/ml
Bevat de volgende hulpstoffen: acetem.
Eigenschappen:
Terbinafine, een stof die behoort tot een groep geneesmiddelen die antischimmelmiddelen
worden genoemd. Door de remming van de synthese van ergosterol, een onderdeel van de
schimmelcelmembraan, wordt de groei van schimmels geremd of de schimmel wordt zelfs
gedood.
Doeldieren:
Er is tot nu toe enige ervaring met het gebruik van terbinafine bij de konijnen, cavia’s en
vogels. Het wordt echter veelvuldig gebruikt bij diverse schimmelinfecties bij de mens.
Indicaties:
Indicaties voor het gebruik van terbinafine zijn diverse soorten systemische schimmel infecties
bij de konijnen, cavia’s en vogels. Voornamelijk bij huidschimmels, incidenteel bij meningitis of
aspergillose (in combinatie met andere antischimmelmiddelen) .
Waarschuwingen en contra-indicaties:
De hulpstof acetem heeft een vrij sterke, azijnzuurachtige geur. Het is echter niet schadelijk
en is vrijwel smaakloos.
Gebruik terbinafine niet of in een lagere dosering bij dieren met ernstig lever-of nierfalen.
Terbinafine remt het metabolisme van: amitriptyline, carbamazepine, imipramine en
nortriptyline. Dit zijn echter stoffen die doorgaans niet bij dieren worden gebruikt.
Toediening / Dosering:
Schudden voor gebruik.
Het is aanbevolen om de suspensie toe te dienen met wat eten.
De gebruikelijke dosering is:
Vogels:
10-15 mg/kg, overeenkomend met 1-1,5 ml/kg,
1-2 x daags gedurende 4 weken.
Cavia’s en konijnen (bij huidschimmel):
10-30mg/kg, overeenkomend met 1-3 ml/kg,
1 x daags gedurende 4-6 weken
Konijnen (meningitis of aspergillose):
100mg/kg, overeenkomend met 10 ml/kg,
1-2 x daags gedurende 3 weken

Bijwerkingen:
Door de beperkte ervaring met het gebruik van terbinafine bij dieren zijn de bijwerkingen nog
niet duidelijk in beeld, maar de bijwerkingen die op basis van de stofeigenschappen mogelijk
kunnen optreden zijn over het algemeen mild van aard. Gastro-intestinale klachten zoals
buikpijn, misselijkheid, verminderde eetlust en diarree kunnen gezien worden.
Fabrikant:
De suspensie van 10 mg/ml wordt ad-hoc gemaakt door de Apotheek van de faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht.
Bewaarcondities en houdbaarheid:
De suspensie moet bewaard worden bij kamertemperatuur (15-25°C).
De houdbaarheid na aanmaken van de suspensie is 6 weken.
De expiratiedatum staat vermeld op het etiket van de flacon.
Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug
naar uw dierenarts of apotheek.
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