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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.

Terazosine tabletten
Farmaceutische vorm:
Tablet.
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: terazosine 2mg en 5mg (als hydrochloride dihydraat).
Bevat de volgende hulpstoffen: lactose monohydraat, maïszetmeel, povidon (K-30),
crospovidon, talk, magnesiumstearaat (E572), 2mg tablet: cholinegeel (E104), 5mg
tablet: geel en rood ijzeroxide.
Eigenschappen:
Terazosine vermindert de onwillekeurige samentrekkingen van de spieren van de
urinebuis en heeft ook een bloeddruk verlagend effect.
Doeldieren:
Er is (tot nu toe beperkte) ervaring met het gebruik van terazosine bij de hond en de kat.
Indicaties:
Terazosine wordt gebruikt bij dyssynergie (= niet helemaal goed samenwerken van de
spieren) veroorzaakt door coördinatiestoornissen van de spieren van de urinebuis of na
obstructie of veelvuldige catheterisatie om de urinebuizen te doen ontspannen.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Gebruik terazosine niet als de hond of kat hartproblemen heeft. Bij verminderde
leverfunctie wordt het gebruik van terazosine afgeraden.
Over het gebruik van terazosine tijdens de dracht of tijdens de melkgift zijn onvoldoende
gegevens bekend. Gebruik terazosine in die gevallen slechts in overleg met de
dierenarts.

Toediening / Dosering:
Er is beperkte ervaring met terazosine. De gebruikelijke dosering voor de hond is
momenteel 2 x per dag 0,25 mg per kilogram lichaamsgewicht van de hond, eventueel
opgehoogd tot 0,5 mg/kg indien er geen bijwerkingen zijn opgetreden.
De gebruikelijke dosering voor de kat is 2 x per dag 0,5 mg per kilogram
lichaamsgewicht van de kat.
De dosering van terazosine kan variëren per individueel dier en wordt vastgesteld door
de dierenarts.
Bijwerkingen:
Door de beperkte ervaring met het gebruik van terazosine bij de hond en de kat zijn de
bijwerkingen nog niet duidelijk in beeld. De bijwerkingen die op basis van de
stofeigenschappen verwacht kunnen worden zijn duizeligheid, hartkloppingen,
slaperigheid, braken, diarree of obstipatie (=verstopping) of vochtophoping in de
weefsels.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Terazosine kan in combinatie met bloeddruk verlagende geneesmiddelen een sterke
bloeddruk daling veroorzaken. Indien de hond of de kat geneesmiddelen gebruikt voor
een te hoge bloeddruk, overleg dan met de dierenarts.
Fabrikant:
Pharmachemie BV, RVG 26357 en 26358.
Bewaarcondities:
De tabletten zijn houdbaar tot de op het etiket of op de verpakking aangegeven datum,
mits 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.
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