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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. 

 

Mexiletine capsules 
 

 

Farmaceutische vorm: 

Capsule. 

 

Samenstelling: 

Mexiletine capsules bevatten mexiletine hydrochloride als werkzame stof. 

 

Eigenschappen: 

Mexiletine vertraagt het hartritme, zodat ernstige en levensbedreigende 

hartritmestoornissen kunnen worden voorkomen. 

 

Doeldieren: 

Er is ervaring met het gebruik van mexiletine bij de hond. 

 

Indicaties: 

Mexiletine wordt toegepast bij honden die last hebben van hartritmestoornissen en een 

versnelde hartslag.  

 

Waarschuwingen en contra-indicaties: 

Dit  middel niet gebruiken bij ernstige hartproblemen, ernstige leverproblemen en bij 

overgevoeligheid voor mexiletine, lidocaine of procainamide. 

 

Toediening / Dosering: 

De gebruikelijke dosering is twee tot driemaal daags 5 tot 8 milligram mexiletine per 

kilogram lichaamsgewicht. Bij voorkeur met het eten ingeven.  

 

Bijwerkingen: 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn maag- en darmklachten (zoals diarree), trillen en 

duizeligheid. Wanneer u de capsules met het voer ingeeft, kunnen de maag- en 

darmklachten worden voorkomen.  



 

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. 

 

 

Interacties met andere geneesmiddelen: 

Wanneer mexiletine samen met andere geneesmiddelen wordt gebruikt, kan het nodig zijn 

om de dosering van mexiletine aan te passen. Licht de dierenarts daarom altijd in over 

andere geneesmiddelen die de hond gebruikt. 

 

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 donker, droog 

bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C). Buiten bereik van kinderen bewaren. 


