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Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op 
grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. 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. 

 

Fenoxybenzamine HCl capsules 
1. Doeldiersoorten 

Hond 

2. Dosering en wijze van gebruik   
Voor inname via de bek. 
Aanbevolen dosering: 2x daags 0,25 – 0,5 mg/kg. 
De dosering kan geleidelijk worden verhoogd. Doseringen hoger dan 1 mg/kg per keer 
geven over het algemeen te veel bijwerkingen op het maagdarm kanaal.   
 
Aanwijzingen voor een juiste toediening 
Kan met of zonder eten gegeven worden. Verdeel de twee giften zo goed mogelijk over 
de dag. Maak de capsules niet open. 

3. Samenstelling 
Per capsule: 
Werkzaam bestanddeel: 
FenoxybenzamineHCl 1, 2.5, 5 of 10 mg 
Hulpstoffen: 
FenoxybenzamineHCl capsules: Cellulose, gelatine 
Dibenzyran®: lactose, magnesiumstearaat, gelatine, erythrosine, indigocarmin, chinolinegeel 

4. Indicaties 
Fenoxybenzamine wordt gebruikt bij voornamelijk honden ter verlaging van de 
bloeddruk bij een feochromocytoom (= gezwel in de bijnier) tot aan chirurgie, of 
als dit niet mogelijk is, chronisch.  
Bij niet te opereren en hormoon-actieve feochromocytoom wordt het 
gecombineerd met tyrosinekinase remmers (TKI’s), zoals toceranib. 

5. Eigenschappen 
Fenoxybenzamine is een zogenoemd sympathicolyticum (α-receptor 
blokkerend). Het verwijdt daardoor de bloedvaten waardoor de bloeddruk daalt. 

6. Bijwerkingen 
Bijwerkingen treden vooral op bij de start van de behandeling. Deze bijwerkingen zijn 
een lage bloeddruk, pupilvernauwing, hartkloppingen en een loopneus. 
Daarnaast kunnen maagdarmklachten zoals overgeven en diarree voorkomen.  

7. Contra-indicaties en waarschuwingen 
Niet gebruiken bij dieren met ernstige hart- of nierproblemen 
 
Niet gebruiken in combinatie met (andere) bloeddruk verlagende middelen. Vooral de 
combinatie met beta-blokkers moet vermeden worden. Dit kan een te sterke bloeddruk 
daling veroorzaken. Laat de dierenarts altijd weten indien ook andere geneesmiddelen 
worden gegeven. 
 
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel 
aan de dieren toedient: 
Fenoxybenzamine brengt risico's met zich mee voor personen die dit niet nodig 

 

Scan voor een instructievideo  



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. 

 
Scan of klik 

 voor de website 

hebben. Om onnodige blootstelling te voorkomen, mogen de capsules niet worden 
geopend. 
 
Dracht en lactatie: 
Er zijn te weinig gegevens over gebruik van dit geneesmiddel tijdens dracht en lactatie 
daarom zijn de risico’s voor drachtige dieren en pups onbekend.  

8. Wachttijden  
Niet van toepassing. 

9. Bewaarcondities 
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaar tot einde datum verpakking. 
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.  

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-
gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 
Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. 
Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een 
apotheek.  

11. Bereidende instantie 
Dit geneesmiddel wordt geproduceerd/geleverd door:  
Apotheek faculteit Diergeneeskunde  
Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht 
apotheek.vet@uu.nl 

12. Kanalisatie  
Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.  

 

https://www.uu.nl/organisatie/apotheek-diergeneeskunde
mailto:apotheek.vet@uu.nl
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