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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 dierenartsen.

Ivermectine injectievloeistof
Farmaceutische vorm:
Injectievloeistof.
Samenstelling:
De injectievloeistof bevat 0,2 mg/ml ivermectine als werkzame stof.
Oplosmiddel is propyleenglycol.
Eigenschappen:
Ivermectine behoort tot de groep avermectines en wordt gebruikt als anti-parasiticum. Het bindt
selectief aan glutamaat-gereguleerde chloridekanalen in zenuw- en spiercellen van de parasiet,
waardoor verlamming en dood optreden.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van ivermectine bij knaagdieren, de hond en de kat, vogels, reptielen
en fretten.
Indicaties:
Ivermectine is een zogenoemd anti-parasiticum dat gebruikt kan worden bij de behandeling van
diverse mijt- en worminfecties.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Overdosering: Acute toxiciteit wordt gekenmerkt door onderdrukking van het centraal zenuwstelsel
gepaard gaande met lusteloosheid, ataxie, mydriasis en tremoren.
Er zijn geen nadelige effecten van ivermectine waargenomen op de dracht.
Niet gebruiken bij honden van het ras collie of collie-achtigen.

Toediening / Dosering:
Dit diergeneesmiddel moet subcutaan toegediend worden.
De dosering van ivermectine is afhankelijk van de indicatie en het doeldier. De meest toegepaste
indicatie is (oor)mijt.
De gebruikelijke dosering bij deze indicatie bij de verschillende diersoorten is:

Konijn: 0,2 - 0,4mg/kg s.c. iedere 7 tot 14 dagen.
Knaagdieren (cavia/hamster/rat): 0,2 - 0,4 mg/kg s.c. iedere 7 tot 14 dagen.
Fret: 0,2 - 0,5 mg/kg s.c. 3 x behandelen om de week.
Reptielen: 0,2 mg/kg s.c. herhalen na 14 dagen.
Vogels: 0,2 – 0,4 mg/kg s.c. éénmalig.
Hond: 0,2 – 0,4 mg/kg s.c. één keer per week.
Kat: 0,4 mg/kg éénmalig.
Bijwerkingen:
Bijwerking van dit diergeneesmiddel is zwelling en pijn op plaats van de injectie.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Er zijn geen interacties bekend.
Fabrikant:
Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog bewaard
bij kamertemperatuur (15-25ºC).
Na aanprikken is de injectievloeistof 6 maanden houdbaar.

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.

