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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.

Carbimazol oorzalf
Farmaceutiche vorm:
Zalf voor gebruik op de oorschelp
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: carbimazol 100mg/g.
Bevat de volgende hulpstoffen: lecithine en simplex oogzalf.
Eigenschappen:
Carbimazol is een thyreostaticum, dat wil zeggen dat het de werking van de schildklier remt. Na
opname wordt carbimazol snel omgezet in het werkzame methimazole. Methimazole vermindert
de aanmaak van de schildklierhormonen door remming van de inbouw van jodide in de
thyreoglobuline in de schildklier.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van carbimazol oorzalf bij katten.
Indicaties:
Carbimazol oorzalf wordt ingezet bij katten met een overactieve schildklier (hyperthyreoidie).
Het is echter alleen toegestaan dit middel te gebruiken indien de toediening van de
geregistreerde tabletten aantoonbaar onmogelijk is.
Het gebruik kan tijdelijk of levenslang zijn. In beide gevallen wordt geadviseerd om het bloed
regelmatig te controleren.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Carbimazol dient niet gebruikt te worden bij katten die allergisch zijn voor carbimazol. Het dient
met voorzichtigheid te worden toegepast bij katten met bloedbeeld afwijkingen,
leveraandoeningen of auto-immuunziekten.
Carbimazol niet gebruiken bij drachtige of zogende katten.
Toediening en dosering:
De gebruikelijke dosering: eerste 5 dagen 0,05 ml, 1 keer per dag (5 kleine streepjes op het
spuitje), daarna dezelfde hoeveelheid 2 keer per dag op de oorschelp smeren. De hoeveelheid
0,05 ml is maar een druppel (zie Toepassing van de zalf).
Gebruik altijd een handschoen (of maar één vinger van de handschoen, zgn. vinger condoom) om
de zalf op de oorschelp te smeren. De dosis kan na bepaling van de concentratie
schildklierhormoon in het bloed en klinische resultaten worden bijgesteld door de dierenarts. Het
streven is om de laagst mogelijke werkzame dosis te gebruiken.
Bijwerkingen:
De meest voorkomende bijwerkingen die de eerste maanden van de behandeling op kunnen
treden zijn verminderde eetlust, braken en sloomheid. Ook kan de oorschelp geïrriteerd raken,
wat zich uit in roodheid. Om dit te verminderen kan de carbimazol om en om op de verschillende
oren worden aangebracht. Als dat niet werkt dient het gebruik van de oorzalf gestaakt te worden.
Bij mensen wordt bij gebruik van carbimazol de bijwerking acute pancreatitis (ontsteking van de
alvleesklier) gemeld.

Zeldzamer zijn de leverfunctiestoornissen, beenmergdepressie en spontane bloedingen. Daarom
is het nodig het bloed van de kat regelmatig te laten controleren. Wij adviseren om het bloed te
laten controleren 3, 8 en 12 weken na het begin van de behandeling en daarna elke 6 maanden.
Er zou gecontroleerd moeten worden op nierfunctie (ureum, kreatinine), leverfunctie (ALT,
galzuren), mineralen (Na, K), aantal rode en witte bloedcellen (hematocriet, leukocyten) en
bloedplaatjes (trombocyten). Uiteraard wordt ook de concentratie van het schildklier hormoon
(thyroxine, T4) gecontroleerd.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Gelijktijdige behandeling met fenobarbital kan de klinische werkzaamheid van carbimazol
verminderen. Wanneer gelijktijdig met de carbimazol ontwormingsmiddelen worden gebruikt die
benzimidazol bevatten, kan dit leiden tot hogere plasmaspiegels van benzimidazol.
Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog
bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).
Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van de
geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of
apotheek.
Fabrikant:
Dit diergeneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Toepassing van de zalf:
1 Stap 1
Breng de 0,05 ml (5 korte streepjes op het spuitje) van de zalf op een vinger.

Stap2
De aan de zalf binnenkant van
de oorschelp aanbrengen

Stap3
De zalf met weinig druk iets uitsmeren.
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