
Apotheek faculteit Diergeneeskunde 005  

Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht Versie datum: 18-09-14  

030 253 1598  

apotheek.vet@uu.nl  

www.uu.nl/diergeneeskunde/apotheek  

 
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. 

 

  

 

Dexamethason oogdruppels  
 

 

Farmaceutische vorm:  

Oogdruppels. 

 

Samenstelling:  

Deze oogdruppels bevatten als werkzame stof dexamethasondinatriumfosfaat, 

en benzalkonium chloride als conserveermiddel. 

 

Eigenschappen: 

Dexamethason behoort tot de groep van de corticosteroïden. Corticosteroïden 

hebben een ontstekingsremmende werking. Dexamethason onderdrukt de 

ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen. De aan 

de symptomen ten grondslag liggende aandoening wordt echter niet genezen. 

 

Doeldieren:  

Er is ervaring met dexamethason oogdruppels bij honden en katten. 

 

Indicaties: 

Dexamethason oogdruppels kunnen worden toegepast bij ontstekingsreacties 

aan het oog waarbij geen micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen) 

zijn betrokken. 

 

Waarschuwing en contra-indicaties: 

Dexamethason oogdruppels dienen niet te worden gebruikt als er in het oog 

defecten van het hoornvlies zijn (tenzij het gebruikt wordt om littekengroei af 

te remmen) of als er infecties van bacteriën, virussen of schimmels in het oog 

zijn. 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

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 zetfouten en andere onjuistheden. 

 

Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

Veiligheid van het middel bij drachtige of zogende dieren is nog niet duidelijk 

aangetoond. 

 

Toedieningen / Dosering: 

De dosering is afhankelijk van de indicatie en kan variëren van 1 tot 6 x daags 

1 druppel op het betreffende oog of op beide ogen. De duur van gebruik is 

afhankelijk van de indicatie en wordt door de dierenarts voorgeschreven. 

 

Bijwerkingen: 

Het gebruik van deze oogdruppels kan soms een lichte irritatie van het oog 

geven. Bij gebruik van corticosteroïden kan de weerstand van het oog zodanig 

verlaagd worden dat infecties met micro-organismen makkelijker kunnen 

optreden. Na langdurig gebruik kan een verhoogde oogboldruk optreden.  

Dexamethason kan via het oog in de bloedbaan terechtkomen. 

 

Interacties met andere geneesmiddelen: 

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Licht de dierenarts 

daarom altijd in over andere medicijnen die het dier gebruikt.  

 

Fabrikant: 

Dit geneesmiddel is gemaakt door Teva Nederland BV in Haarlem. 

 

Bewaarcondities: 

Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits 

donker en droog bewaard bij kamertemperatuur. (15-25°C) 

Na openen zijn deze oogdruppels 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur. 


