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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. 

 

Azaperon injectievloeistof 
 

 

(tijdelijke vervanger van Stresnil) 

 

 

Samenstelling 

Werkzaam bestanddeel: Azaperon 40mg per ml 

Bevat de volgende hulpstoffen: natriumpyrosulfiet (antioxidans), wijnsteenzuur (tbv pH 

instelling) en fenol 0,25% (conserveermiddel) 

 

Eigenschappen 

Azaperon is een sedativum. De werking komt voornamelijk tot stand door blokkade van de 

α-receptoren en in mindere mate van de dopamine receptoren. Azaperon heeft een 

normaliserend effect op het reticulair activatiesysteem van de hersenen.  

 

Doeldieren 

Er is veel ervaring met azaperon (in de vorm van Stresnil) bij varkens. 

 

Indicaties 

Azaperon wordt ingezet voor sedatie en de behandeling van stress.  

Bij de voorgeschreven dosis gaat het dier liggen gedurende ongeveer twee uur, het kan nog 

moeilijk gedreven worden en is niet meer agressief. 

De inductieperiode is kort en de werkingsduur bedraagt 1 tot 3 uur, afhankelijk van de dosis en 

het gewicht van het dier. 

Azaperon geeft, na intramusculaire toediening, een voorspelbare psychomotorische sedatie 

zonder narcose. De graad van sedatie is evenredig met de toegediende dosis. Bij een 

therapeutische dosis worden de motorische impulsen (agressiviteit) volledig geïnhibeerd terwijl 

bepaalde sensorische impulsen zoals reuk nog steeds opgenomen worden. De dieren worden 

rustig en onverschillig voor de omgeving.  

 

Waarschuwingen en contra-indicaties 

Azaperon kan bij drachtige dieren en gedurende de lactatieperiode worden toegediend.  

Bij beren kan bij overdosering (> 1 mg/kg) penisrelaxatie optreden, hetgeen de penis zou 

kunnen beschadigen. 

 

 

  



 

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: 

Toedieningsweg: intramusculair. 

Sedatie: 2 mg azaperon per kg lichaamsgewicht, dit komt overeen met 5ml per 100 kg varken.   

Stress: 1-2 mg azaperone per kg lichaamsgewicht, dit komt overeen met 2,5 – 5 ml per 100 kg 

varken.   

Volwassen dieren behoeven een relatief lagere dosis dan onvolwassen dieren. 

Maximaal tweemaal per dag doseren. 

 

Wachttijd 

De wachttijd van dit product is niet vastgesteld. De wachttijd van het geregistreerde product 

Stresnil is 18 dagen. Conform artikel 5.2 van het besluit diergeneeskundigen wordt geadviseerd 

om voor dit product de minimale wachttijd van 28 dagen aan te houden. 

 

Bijwerkingen 

Bij een hoge dosis kunnen salivatie (speekselen) en hijgen optreden. Die verschijnselen 

verdwijnen spontaan en laten geen blijvende schade na. 

Azaperon vertraagt het hartritme en induceert een lichte, perifere vasodilatatie. 

 

Interacties met andere geneesmiddelen 

Het gebruik van andere sedativa die inwerken op het centrale zenuwstelsel versterkt het effect 

van azaperon en de dosis moet dan ook worden aangepast. 

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.  

 

Fabrikant 

Apotheek faculteit Diergeneeskunde. 

 

Bewaarcondities: 

Houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum mits bewaard bij kamertemperatuur. Na 

aanprikken maximaal 28 dagen gebruiken. 


