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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. 

 

Acetylcysteïne bruistablet 
 

 

Farmaceutische vorm 

Bruistablet om een oor-spoelmiddel te bereiden. 

 

Samenstelling 

Werkzame bestanddeel: acetylcysteïne 600mg 

Bevat de volgende hulpstoffen: natriumwaterstofcarbonaat, citroenzuur, 

aspartaam, citroenaroma. 

 

Eigenschappen 

Acetylcysteïne is een mucolyticum. Dit wil zeggen dat het oorsmeer, slijm en pus 

(in ogen, oren, luchtwegen) verdunt, waardoor het makkelijker te verwijderen is. 

 

Doeldieren 

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat 

 

Toepassing 

Acetylcysteïne wordt gebruikt bij aandoeningen waarbij de aanwezigheid van 

slijm of pus de medicamenteuze behandeling verstoort. Door het verwijderen 

van pus en slijm kan de werkzame stof van andere geneesmiddelen beter op de 

plek van werking komen.   

 

Waarschuwingen en contra-indicaties 

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor acetylcysteïne.  

De lokale toepassing kan gebruikt worden tijdens de dracht en bij zogen van 

pups.  

 

Toediening / Dosering: 

Voor gebruik in het oor: 

Los één bruistablet van 600mg op in 10ml kraanwater. Wacht tot de oplossing 

niet meer bruist. Leg de hond op z’n zij en breng vervolgens met behulp van een 

spuitje de oplossing in de gehoorgang. Laat de oplossing circa 10 minuten in het 

oor inwerken. Daarna mag de hond weer opstaan en de oplossing uitschudden.  

  



 

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. 

 

Bijwerkingen 

Bijwerkingen zijn beperkt omdat acetylcysteïne lokaal wordt toegepast. Lokale 

irritatie van de gehoorgang  door deze behandeling is mogelijk. De hond zal na 

toepassen van deze oorspoeling wat naar citroen ruiken. 

 

Interacties met andere geneesmiddelen 

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts 

daarom altijd weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven, met name 

als ook andere middelen in het oor worden toegepast. Gebruik de acteylcysteine 

oplossing altijd voordat andere geneesmiddelen in het oor worden aangebracht. 

 

Fabrikant 

TEVA 

RVG nummer 57487 

 

Bewaarcondities: 

Het product is houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum, mits droog en 

bij kamertemperatuur (15 -25°C) bewaard.  

Na oplossen van de tablet de oplossing direct gebruiken. 

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.  

Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter 

vernietiging terug naar uw dierenarts 


