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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 fouten en andere onjuistheden. 
Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 
 
 

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond 
van art. 112 en 113 van het Veterinary Medicines Regulations. 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. 

 
Etalpha® 2 mcg/ml drank 

1. Doeldiersoorten 
Honden en katten 

2. Dosering en wijze van gebruik 
Voor inname via de bek. 
Aanbevolen dosering: 1x daags 0,2-0,5mcg (=0,1-0,25 ml). 
De dosering kan op geleide van de calciumspiegels worden aangepast.  
 
Aanwijzingen voor een juiste toediening 
De druppels niet mengen met andere vloeistoffen (bijv. het drinkwater), maar 
rechtstreeks in de bek ingeven. Eventueel met wat lekkers. Tijdstip van toediening is 
niet relevant. Kies een vast tijdstip op de dag.   

3. Samenstelling 
Per milliliter drank: 
 
Werkzaam bestanddeel: 
Alfacalcidol 2 mcg 
 
Hulpstoffen 
Citroenzuur, ethanol (113 mg/ml), macrogolglycerolhydroxystearaat, MOB, sorbitol, 
tocoferol, Na3citraat, water. 
 
 
Etalpha® is een licht troebele tot heldere, kleurloze oplossing. 

4. Indicaties 
Hypocalciëmie ten gevolge van (pseudo)hypoparathyreoïdie of (ernstige) nierziekten. 

5. Eigenschappen 
Alfacalcidol is een soort vitamine D, die alleen nog door de nieren geactiveerd moet 
worden. Het heeft invloed op het evenwicht tussen calcium (kalk), fosfaat en het 
bijschildklierhormoon (PTH). Het zorgt o.a. voor de opname van calcium (kalk) en 
fosfaat uit het voedsel. Calcium en fosfaat zijn nodig voor een goede opbouw van 
botten en gebit. 

6. Bijwerkingen 
Bijwerkingen komen niet vaak voor bij het gebruik van Etalpha® drank. Mogelijk 
kunnen voorkomen: verminderde eetlust, jeukklachten, meer drinken.  

7. Contra-indicaties en waarschuwingen 
Niet gebruiken bij dieren met hypercalciëmie  
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8. Wachttijden  
Niet van toepassing. 

9. Bewaarcondities 
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. 
Bewaren in de koelkast (2-8°C), niet in de vriezer. Houdbaar tot einde datum 
verpakking. Na openen nog 4 maanden houdbaar in de koelkast (2-8°C).  
 
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.  

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte 
diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 
Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever 
ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.  

11. Bereidende instantie  
Dit betreft een humaan geregistreerd product en wordt door Apotheek fD geleverd op 
basis van een Cascade toepassing ten behoeve van toepassing bij de genoemde 
doeldiersoort(en). 

12. Kanalisatie  
Dit geneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.  
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