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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.

Oxybutynine tabletten en capsules
Farmaceutische vorm:
Capsule 1mg en tablet 2,5mg.
Samenstelling:
De werkzame stof van dit geneesmiddel is oxybutynine (in de vorm van
oxybutynineHCl).
De hulpstof van de capsules: microkristallijne cellulose.
De hulpstoffen van de tabletten: lactose monohydraat, microkristallijne
cellulose, magnesiumstearaat en crospovidon
Eigenschappen:
Oxybutynine verslapt de spier van de urineblaas. Het vergroot de capaciteit van
de blaas en verlaagt het aantal ongeremde samentrekkingen van de blaasspier
en stelt hiermee de aandrang tot plassen uit.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat.
Indicaties:
Oxybutynine wordt toegepast ter behandeling van urine-incontinentie en bij
dieren die zeer vaak moeten plassen.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Dieren die overgevoelig zijn voor oxybutynine of een van de hulpstoffen moeten
niet worden behandeld met dit middel. Bij de volgende aandoeningen kan de
dierenarts besluiten de dosering te verminderen of van het middel af te zien:
vernauwingen in of spierslapte van het maagdarmkanaal, glaucoom,
hartaandoeningen, verhoogde schildklierwerking, vergrootte prostaat, afsluiting
van urinewegen, lever- en nierfunctiestoornissen.
Toediening / Dosering:
De richtdosering voor de hond is 0,5 mg per kilo lichaamsgewicht per dag. De
dosering voor de kat is 0,5 - 1 mg 2 tot 3 x per dag.
De dierenarts kan in bepaalde gevallen echter voor een andere dosering kiezen.
Het tijdstip van toedienen (voor, tijdens of na de maaltijd) is niet van belang.

Bijwerkingen:
Bij het gebruik van oxybutynine kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
diarree, sufheid, droge ogen, verwijde pupil, achterblijven van urine in de blaas,
verminderde eetlust, braken, versnelde hartslag. Waarschuw de dierenarts als er
ongewenste verschijnselen optreden.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Wanneer oxybutynine samen met andere medicijnen wordt gebruikt, die invloed
op de spieren hebben, kunnen zij elkaars werking versterken of verminderen.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende geneesmiddelen: atropine,
propantheline en procaïnamide. Neem contact op met de dierenarts bij gebruik
van andere medicijnen.
Fabrikant:
Capsules: Apotheek faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Tabletten: Centrafarm RVG 22160 of Sandoz RVG 31979.
Bewaarcondities:
De capsules en tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking aangegeven
datum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C). Buiten
bereik van kinderen bewaren.
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