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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.

Diazoxide suspensie/ Proglicem® capsule
Farmaceutische vorm:
Capsule en suspensie
Samenstelling
Proglicem® capsules bevatten 100 mg per capsule en de hulpstoffen lactose,
magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171) en gelatine in capsules voor oraal
gebruik
Diazoxide suspensie bevat 20 mg diazoxide per ml en als hulpstoffen MOB,POB,
citroenzuur, sacharose, Al-Mg silicas coll en carmellose.
Eigenschappen
Diazoxide geeft na inname onmiddellijk een verhoging van de
bloedsuikerspiegel. In het lichaam is er een evenwicht tussen insuline en
bloedsuiker. Insuline wordt door de alvleesklier afgegeven aan het bloed. Indien
de alvleesklier teveel insuline afgeeft, daalt de hoeveelheid bloedsuiker in het
bloed. Diazoxide remt de afgifte van insuline door de alvleesklier.
Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van diazoxide bij de hond, de kat en de fret.
Indicaties
Diazoxide wordt gebruikt bij de behandeling van een te lage suikerspiegel in het
bloed door een hoge insulinespiegel als gevolg van een goedaardig of
kwaadaardig gezwel in de alvleesklier (insulinoom). Deze behandeling met
Diazoxide/Proglicem® mag alleen worden overwogen als andere specifieke
medische therapie of operatieve ingrepen niet succesvol waren , of niet kunnen
worden uitgevoerd.
Waarschuwingen en contra-indicaties
Diazoxide/Proglicem® mag niet worden gebruikt als uw hond een niet
verklaarbare lage bloedsuikerspiegel heeft of hoge urinezuurspiegels heeft. Ook
mag het niet gebruikt worden bij bepaalde hartaandoeningen.

Toediening / Dosering
De gebruikelijke dosering voor de hond
2 x daags 5 - 30 mg per kilogram lichaamsgewicht. Bij aanvang van de therapie
wordt soms iets lager gedoseerd: 3 x daags 2,5mg/kg.
De gebruikelijke dosering voor de fret:
2 x daags 10mg/kg lichaamsgewicht.
Vaak wordt de behandeling met Diazoxide/Proglicem® gecombineerd met het
geven van meerdere kleine koolhydraatarme voedingen per dag.
Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel in het bloed in vereist.
Aanwijzingen bij overdosering
Waarschuw onmiddellijk de arts als uw dier een te grote dosis
Diazoxide/Proglicem® heeft ingenomen.
Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen van Diazoxide/ Proglicem® zijn gebrek aan
eetlust, braken en/of diarree. Overige bijwerkingen die ook voorkomen zijn
hartkloppingen, versnelde hartslag en vochtvasthouding.
Interacties met andere geneesmiddelen
Het effect of bijwerkingen van Diazoxide/Proglicem® kunnen door andere
geneesmiddelen worden versterkt. Zorg daarom dat uw dierenarts op de hoogte
is van de eventueel andere geneesmiddelen die uw dier gebruikt.
Fabrikant
De registratiehouder van Proglicem® capsules is Merck, Sharp & Dohm BV in
Haarlem. Proglicem® is in het register ingeschreven onder RVG 06865.De
suspensie wordt gemaakt door de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in
Utrecht.
Bewaarcondities
De capsules zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits droog
bewaard bij kamertemperatuur (15-25ºC).
De suspensie is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum. Na openen is
de suspensie nog 1 maand houdbaar, mits bewaard bij kamertemperatuur
(15-25ºC).
Breng restanten van geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt ter
vernietiging naar een dierenarts of apotheek.
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