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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.

Desoxycortonacetaat injectievloeistof
Farmaceutische vorm:
Injectievloeistof.
Samenstelling:
Werkzame stof: desoxycortonacetaat 1mg/ml.
Hulpstoffen: arachideolie.
Eigenschappen:
Desoxycortonacetaat is een hormoon dat door de bijnierschors wordt aangemaakt en is
dus een lichaamseigen stof. Het heeft voornamelijk effect op de vocht- en
zouthuishouding.
Als de bijnierschors niet goed functioneert òf als de bijnieren geheel zijn verwijderd,
zullen te weinig respectievelijk geen bijnierschorshormonen aangemaakt worden. In die
gevallen zal desoxycortonacetaat worden toegepast. Dit om het zout- en vochtverlies
wat optreedt ten gevolge van een te lage spiegel van natuurlijke bijnierschorshormonen
te voorkomen. Deze injectievloeistof wordt altijd in combinatie met andere
bijnierschorshormonen, zoals hydrocortison, gegeven.
Doeldieren:
Er is ervaring met dit product bij de hond.
Indicaties:
Desoxycortonacetaat injectie (DOCA-injectie) wordt gebruikt als de diergeneesmiddelen
die via de bek van het dier worden toegediend niet meer gebruikt kunnen worden,
bijvoorbeeld bij langdurig braken. Ter vervanging van de fludrocortisonacetaat tabletten
dient dan een DOCA-injectie te worden toegediend.

Waarschuwing en contra-indicaties:
Veiligheid van het middel bij drachtige dieren is niet aangetoond. Gebruik deze
injectievloeistof daarom alleen bij drachtige dieren na overleg met de dierenarts.
Toediening / Dosering:
De dosering is afhankelijk van de reden waarom het wordt toegepast. De dosering wordt
voor iedere hond afzonderlijk vastgesteld.
De meest gebruikte dosering voor de hond is 0,1mg desoxycortonacetaat per kilogram
lichaamsgewicht per dag. Dit komt overeen met 1ml per 10 kilogram.
De injectievloeistof moet onder de huid (= subcutaan) worden ingespoten.
Bijwerkingen:
Omdat desoxycortonacetaat wordt toegepast ter compensatie van een lichaamseigen
stof, zijn bijwerkingen niet te verwachten, mits de juiste dosering wordt gebruikt. Bij een
te hoge dosering kan vocht worden vastgehouden met als gevolg gewichtstoename,
vochtophoping, hoge bloeddruk of hartklachten. Ook kan een te hoog natriumgehalte en
een te laag kaliumgehalte in het bloed ontstaan.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Stel de dierenarts altijd op de hoogte als het dier andere diergeneesmiddelen gebruikt.
Fabrikant:
Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en
droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).
Na openen/aanprikken is het product nog 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.

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.
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