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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.

Codeïne tablet
Farmaceutische vorm:
Tablet.
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: codeïnefosfaathemihydraat 10mg.
Bevat de volgende hulpstoffen: microkristallijne cellulose, aardappelzetmeel,
lactose, siliciumdioxide, talk, magnesiumstearaat.
Eigenschappen:
Codeïne dempt de hoestprikkel. Tevens werkt het pijnstillend en kalmerend.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van codeïne bij de hond en de kat.
Toepassing:
Codeïne wordt gebruikt bij hoesten.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Gebruik codeïne niet bij kortademigheid door astma, bij hersenletsel en
verhoogde druk in de hersenen. Bij verminderde leverfunctie wordt het gebruik
van codeïne ook afgeraden.
Codeïne gaat door de placenta, en komt in de moedermelk. Gebruik wordt
daarom ontraden tijdens dracht en melkgift.
Toediening / Dosering:
De gebruikelijke dosering is zowel voor de hond als voor de kat: 2 tot 4 x
daags, 1-2 mg/kg. De dosering van codeïne kan variëren per individueel dier
en wordt vastgesteld door de dierenarts.
Bijwerkingen:
De meest voorkomende bijwerking van codeïne is sufheid. Verder kunnen
verminderde eetlust, overgeven en obstipatie voorkomen.
Bij katten kan het voorkomen dat deze hyperactief worden en wat gaan trillen.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Wanneer codeïne met andere middelen wordt gegeven die het centrale
zenuwstelsel onderdrukken (bv verdovingsmiddelen, antihistaminica,
fenothiazines, kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen), kunnen de bijwerkingen
op het centrale zenuwstelsel versterkt worden. Gebruik van deze middelen
samen met codeïne wordt daarom ontraden.
Middelen die de werking van codeïne gedeeltelijk of geheel teniet doen zijn
naltrexon, buprenorfine en pentazocine.
Fabrikant:
Pharmachemie, registratienummer RVG 55441.
Bewaarcondities:
De tabletten zijn houdbaar tot de op het etiket of op de verpakking
aangegeven datum, mits 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.
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