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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. 

 

 

Tramagetic® once-daily tablet 
 
Samenstelling: 

Werkzame bestanddeel: tramadolhydrochloride 200mg en 300mg.  
Bevat de volgende hulpstoffen: verzadigde plantaardige olie, talk, 

magnesiumstearaat, lactose, hypromellose, titaandioxide, macrogol 4000. 
 

Eigenschappen: 
Tramadol behoort tot de groep van pijnstillers, die worden toegepast bij matige 

tot ernstige pijn. De pijnstilling komt tot stand door remming van bepaalde 
delen van het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg).  

De Tramagetic tabletten zijn tabletten met gereguleerde afgifte. Dit wil zeggen 

dat de tramadol langzaam uit de tablet vrijkomt. 
 

Doeldieren: 
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond. 

 
Indicaties: 

Tramadol wordt gebruikt bij plotseling optredende pijn of langdurige matige tot 
ernstige pijn. Bijvoorbeeld na een operatie of bij kwaadaardige aandoeningen. 

 
Waarschuwingen en contra-indicaties:  

Voorzichtigheid is geboden bij oudere of verzwakte dieren. Bij dieren met nier- 
of leverproblemen dient de dosering te worden aangepast. 

Tramadol brengt mogelijk schade aan ongeborenen. Ook gaat tramadol in 
kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Vermijd daarom het gebruik van 

tramadol bij drachtige en lacterende dieren.  

 
Toediening / Dosering: 

Omdat de tramagetic tabletten zijn met gereguleerde afgifte, hoeft het minder 
vaak op een dag toegediend te worden dan de tramadol capsules zonder 

gereguleerde afgifte.  
Uit onderzoek is gebleken dat bij de hond de Tramagetic tabletten 2x per dag 

toegediend dienen te worden om de gehele dag pijnstilling te geven.  
Dit kan verwarrend zijn met de naam: Tramagetic Once Daily.  

De “once daily” in de naam is in verband met het gebruik bij de mens. 
De gebruikelijke dosering van Tramagetic Once Daily bij de hond is 5-15 

mg/kg, 2 x per dag. 
De tabletten dienen heel te worden ingeslikt, dus niet kapot gekauwd of 

fijngemalen te worden. 
 

Bijwerkingen: 
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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 zetfouten en andere onjuistheden. 

Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

Onrust, benauwdheid, rillingen, lusteloosheid, braken, verstopping of diarree. 

 

Interacties met andere geneesmiddelen: 
Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen die invloed hebben op het 

serotonine gehalte. 
Wanneer tramadol samen met andere medicijnen wordt gebruikt, kunnen zij 

elkaars werking beïnvloeden. Licht de dierenarts daarom altijd in over andere 
medicijnen die het dier gebruikt. 

 
Fabrikant: 

Nycomed BV, registratienummer 22233 en 22234. 
 

Bewaarcondities: 
Tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum mits 

donker en droog 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. 


