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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. 

 

Buprenorfine 0,3mg/ml buccale gel 
 

 

Farmaceutische vorm 

Waterige gel voor gebruik in de wangzak.  

Transparante, kleurloze gel. 

 

Samenstelling 

Werkzame bestanddeel: Buprenorfine 0,3 mg/ml (als buprenorfineHCl). 

Bevat de volgende hulpstoffen: lactose, mannitol, zetmeel, povidon, natriumstearylfumaraat, 

natriumcitraat/citroenzuur (zuurteregelaar), HPMC, methylparahydroxybenzoaat 

(conserveermiddel) en valeriaantinctuur (smaakcorrigens) en water. 

 

Eigenschappen 

Buprenorfine is een sterke pijnstiller die vooral werkt op de opiaatreceptoren in het centrale 

zenuwstelsel. Buprenorfine wordt gewoonlijk door de dierenarts via een injectie toegediend maar 

toediening in de wangzak is ook mogelijk.  

 

Doeldieren 

Bij honden en katten is veel ervaring met het gebruik van buprenorfine toegediend via een 

injectie. Met het gebruik van buprenorfine toegediend in de wangzak is nog beperkte ervaring bij 

katten, bij honden is nog geen ervaring opgedaan. 

 

Indicaties 

Buprenorfine wordt toegepast als sterkwerkende pijnstiller voor kortdurend gebruik. 

 

Waarschuwingen en contra-indicaties 

Men dient voorzichtig te zijn bij het toepassen van buprenorfine bij dieren met een oppervlakkige 

ademhaling, of dieren die geneesmiddelen krijgen die de ademhaling of het centraal zenuwstelsel 

dempen. 

 

Bij dieren met een leverfunctiestoornis wordt het gebruik van buprenorfine overgelaten aan de 

beoordeling van de behandelende dierenarts. 

 

De veiligheid van buprenorfine is niet aangetoond bij dieren jonger dan 7 weken, het gebruik bij 

jonge dieren wordt afgewogen door de behandelende dierenarts. 

 

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor buprenorfine of een van de hulpstoffen. 

 

Niet combineren met morfine of andere opiaten, omdat de effectiviteit van deze middelen 

negatief beïnvloed wordt. 



 

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. 

 

Toediening / Dosering 

Bewaar de flacon ondersteboven. Schroef de dop eraf terwijl u de flacon ondersteboven blijft 

houden. Plaats het meegeleverde spuitje op de doseerdop en trek langzaam het gewenste 

volume op.  

Let op dat u geen luchtbellen optrekt in het spuitje. Mocht u toch een luchtbel optrekken, kunt u 

een deel van de gel terug spuiten in het flesje en opnieuw het gewenste volume optrekken. Blijf 

hierbij de flacon ondersteboven houden. 
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Buprenorfine gel dient in de wangzak aangebracht te worden. De gel heeft geen effect wanneer 

het direct wordt doorgeslikt. Buprenorfine gel moet dus niet door het voer of water worden 

gegeven. De geadviseerde dosering per keer bedraagt 0,01 – 0,03 mg/kg, overeenkomend met 

0,03 – 0,1 ml/kg, dit kan 3-4 keer per dag worden gegeven. 

 

Bijwerkingen 

Buprenorfine kan bij de kat de volgende bijwerkingen veroorzaken: grote pupillen, 

gedragsveranderingen zoals tekenen van euforie (heel veel spinnen, heen en weer lopen, kopjes 

geven). Ook komt braken, veel speekselen en verminderde eetlust voor. Verder zijn gemeld: lage 

of soms hoge hartslag en verandering van lichaamstemperatuur.  

 

Interacties met andere geneesmiddelen 

Buprenorfine kan enige slaperigheid veroorzaken die kan worden versterkt door andere stoffen 

met effect op het centraal zenuwstelsel, zoals kalmerende middelen (diazepam, clomipramine) of 

middelen tegen epilepsie (fenobarbital). Combinatie van buprenorfine met deze middelen kan de 

dempende effecten op hartslag en ademhaling versterken. 

 

Fabrikant 

Dit geneesmiddel is geproduceerd door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.  

 

Bewaarcondities 

Bewaar de flacon ondersteboven om zoveel mogelijk gel uit de flacon te kunnen halen. Er wordt 

iets meer gel meegeleverd dan op het recept vermeld staat om te compenseren voor gel die 

achterblijft in de flacon. 

Dit product is houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum. Bewaren tussen 15 - 25C. Niet 

in de koelkast of de vriezer bewaren.  

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng (restanten van) 

geneesmiddelen die niet meer worden gebruikt ter vernietiging terug naar uw dierenarts of 

apotheek. 


