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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. 
 

Trilostane capsules 
 
Samenstelling: 
Werkzame bestanddeel: trilostane 2mg 

Bevat de volgende hulpstoffen: maïszetmeel, lactose, magnesiumstearaat en cellulose 
 

Eigenschappen: 

Trilostane remt selectief en herstelbaar de aanmaak van het hormoon cortisol door de 

bijnierschors. 

 

Doeldieren: 

Er is ervaring met het gebruik van dit middel bij de hond. 
 

Indicaties: 

Trilostane wordt toegepast bij ziekten waarbij de bijnierschors te veel van het hormoon 

cortisol produceert, zoals de ziekte van Cushing. 

 

Waarschuwingen en contra-indicaties: 

Toepassing van trilostane bij honden met een verminderde nier- en/of leverfunctie of 

met anemie dient voorzichtig en in overleg met de dierenarts te gebeuren. Het is daarbij 

belangrijk dat wordt gecontroleerd op o.a. leverenzymen, elektrolyten, ureum, 

creatinine, hematocriet en hemoglobine. Ook bij infecties of grote verwondingen is 

voorzichtigheid geboden. Trilostane kan de natuurlijke afweer van de hond 

verminderen. 

Wanneer honden anemie hebben of hebben gehad, gebruik trilostane dan met 

voorzichtigheid. Controle van de bloedspiegels wordt hierbij aangeraden. 

Trilostane niet gebruiken tijdens de dracht. Het geneesmiddel kan schade toebrengen 

aan ongeboren dieren en leiden tot abortus. Over het gebruik tijdens de melkgift zijn 

onvoldoende gegevens bekend. Zwangere vrouwen moeten contact met trilostane 

vermijden. 

  



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. 
 

Toediening en dosering: 

Dosering wordt vastgesteld door de dierenarts op basis van het klinisch beeld en 

hormoontesten. De laagst mogelijke werkzame dosering kan per dier verschillen.  

Gemiddeld is 2 – 4 mg/kg per dag nodig.  

Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden moeten contact met 

trilostane zoveel  mogelijk vermijden. Indien zij toch de trilostane toedienen: draag 

handschoenen. En bij per ongeluk contact met de capsules daarna handen wassen met 

water en zeep. 

 

Bijwerkingen: 

Tijdens het gebruik van trilostane kunnen de volgende bijwerkingen optreden: diarree, 

braken, buikpijn en – krampen, spierpijn en duizeligheid. Ook zwakte, lusteloos en 

gebrek aan eetlust kunnen voorkomen. Aanbevolen wordt dan extra te controleren op 

elektrolyten in het serum. 

 

Interacties met andere geneesmiddelen: 

Bij gebruik van mitotane zal de bijnierfunctie verminderd zijn. Wacht na gebruik van 

mitotane tenminste 1 maand alvorens met trilostane te beginnen. 

Trilostane kan in combinatie met bloeddrukverlagende middelen een te sterke 

bloeddrukdaling veroorzaken. Trilostane kan in combinatie met het geneesmiddel 

spironolacton het kaliumgehalte in het bloed verhogen. Zorg dat de dierenarts op de 

hoogte is van andere geneesmiddelen die het dier gebruikt. 

 

Fabrikant: 

Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

 

Bewaarcondities: 

De capsules zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog 

bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C). 

 

Instructie voor het openen van de strips: 

Scheur de capsule af bij de geperforeerde rand. 

Scheur de verpakking open (Druk de capsule niet door het folie of het papier). 
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