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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. 

 

Cyproheptadine capsules 50mg en 150mg 
 

 

Farmaceutische vorm: 

capsule 
 

Samenstelling: 
Werkzame bestanddeel: cyproheptadineHCl 50mg en 150mg. 

Bevat de volgende hulpstoffen: microkristallijne cellulose. 
 

Eigenschappen: 
Cyproheptadine is een zogenoemd antihistaminicum. Dat wil zeggen dat het de 

werking van histamine in het lichaam onderdrukt. Histamine is één van de 
stoffen in het lichaam die verantwoordelijk is voor allergische reacties. Indien het 

lichaam in aanraking komt met iets waar het overgevoelig voor is, komt als 
reactie hierop histamine vrij in het lichaam. Daarnaast heeft cyproheptadine ook 

een zwak remmende werking op andere lichaamseigen stoffen waardoor het een 
licht kalmerende werking heeft. 

 

Doeldieren: 
Er is ervaring met het gebruik van cyproheptadine bij paarden.  

 
Indicaties: 

Cyproheptadine wordt toegepast bij de behandeling van paarden die last hebben 
van fotofobisch hoofdschudden (lichtschuwheid). Cyproheptadine kan ook 

gebruikt worden bij hoofdschudden met een andere oorzaak. 
Cyproheptadine wordt ook toegepast bij paarden met verminderde eetlust. 

 
Waarschuwingen en contra-indicaties: 

Cyproheptadine valt volgens het FEI-reglement onder ‘gecontroleerd 
medicijngebruik’. Gebruik tijdens een wedstrijd is  niet toegestaan. 

Over het gebruik van cyproheptadine tijdens de dracht bestaan onvoldoende 
gegevens om de mogelijk schadelijke gevolgen te beoordelen. Gebruik 

cyproheptadine bij deze patiënten alleen na overleg met de dierenarts. 

Gevolgen voor het paard dat niet uitgesloten is voor humane consumptie: 
Cyproheptadine is niet toegestaan in te consumeren dieren. Voor paarden is 

echter een uitzondering gemaakt. Het gebruik van dit geneesmiddel moet 
geregistreerd worden in het paspoort en een wachttermijn van 6 maanden moet 

in acht genomen worden. 
  



 

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: 

Paarden met fotofobisch hoofdschudden: De gebruikelijke dosering is 2x per dag 

0,3 mg/kg. Indien het paard suf wordt, wordt de dosering verlaagd. Het effect is 
pas waarneembaar na ongeveer 5 dagen.  

Als de behandeling aanslaat, wordt deze voortgezet met dezelfde dosering 
gedurende het zomerseizoen (seizoensgebonden hoofdschudden). Bij 

niet-seizoensgebonden hoofdschudden wordt elke dag cyproheptadine gegeven. 
Paarden met verminderde eetlust: De gebruikelijke dosering is 2x per dag 

0,25mg/kg gedurende een maand. 
 

Bijwerkingen: 
Cyproheptadine kan in enige mate sufheid en slaperigheid veroorzaken. Meestal 

is dit van voorbijgaande aard. Indien bij de gegeven dosering het paard te sloom 
of suf wordt kan in overleg met de dierenarts de dosering verlaagd worden. 

Zelden worden bijwerkingen zoals koliek, onwillekeurige spierbewegingen, 
zweten en trillen gezien.  

 

Interacties met andere geneesmiddelen: 
Combinatie van cyproheptadine met kalmeringsmiddelen kan resulteren in extra 

sufheid en slaperigheid. Wanneer de geneesmiddelen worden gebruikt die tot de 
groep MAO-remmers hoort (bijv. Selegiline) dan kunnen reacties optreden als 

een droge mond, droge ogen, obstipatie, verwardheid en onrust. 
 

Fabrikant: 
Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde 

in Utrecht. 
 

Bewaarcondities: 
De capsules zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits in het 

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. 


