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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.

Dibenzyran® capsules
Farmaceutische vorm:
Capsule.
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: fenoxybenzamine HCl.
Bevat de volgende hulpstoffen: lactose, magnesiumstearaat, gelatine,
erythrosine, indigocarmin, chinolinegeel
Eigenschappen:
Fenoxybenzamine is een zogenoemd sympathicolyticum (-receptor
blokkerend). Het vermindert o.a. de onwillekeurige samentrekkingen van de
spieren van de urinebuis.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat.
Indicaties:
Fenoxybenzamine HCl wordt toegepast bij urine-incontinentie, veroorzaakt door
coördinatiestoornissen van de spieren van de urinebuis.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Met voorzichtigheid gebruiken bij hartaandoeningen en bij nierfalen.
Het is niet bekend of fenoxybenzamine HCl de placenta binnenkomt en of het via
de melk wordt uitgescheiden: alleen in overleg met de dierenarts gebruiken
tijdens dracht en bij melkgift.
Toediening / Dosering:
De gebruikelijke dosering voor de hond is 0,25 – 0,5 mg/kg 1 tot 2x per dag.
De gebruikelijke dosering voor de kat is 2,5 – 7,5 mg per kat 1 tot 2x per dag.

Bijwerkingen:
Bijwerkingen die voornamelijk bij het starten met de fenoxybenzamine HCl
kunnen voorkomen, zijn lage bloeddruk, pupilvernauwing, hartkloppingen, vocht
vasthouden en neusverstopping.
Daarnaast kunnen zwakte, duizeligheid en maagdarmklachten (overgeven,
misselijk) voorkomen.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Fenoxybenzamine HCl kan in combinatie met bloeddruk verlagende middelen
een sterke bloeddruk daling veroorzaken. Daarnaast vermindert het de werking
van fenylefrine.
Laat de dierenarts altijd weten indien ook andere geneesmiddelen worden
gegeven.
Fabrikant:
De fabrikant en registratiehouder van Dibenzyran® is: Aristo pharma GmbH,
Berlijn
Bewaarcondities:
De capsules zijn houdbaar tot de op de verpakking vermeldde datum mits
bewaard bij kamertemperatuur (15 -25C).
Bewaar het geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking en buiten bereik van
kinderen en huisdieren. Breng restanten, die niet meer worden gebruikt, ter
vernietiging terug naar de dierenarts of apotheek.

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.

