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Dit geneesmiddel is in een ander land geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is toegestaan op
grond van art. 8A van het Besluit Diergeneesmiddelen. 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.

Masivet® tabletten
Farmaceutische vorm:
Tablet.
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: masitinib 50mg of 150mg
Bevat de volgende hulpstoffen: microkristallijne cellulose, povidon K30, varkensleverpoeder,
crospovidon, magnesiumstearaat, macrogol 3350, polyvinylalcohol, talk, titaniumdioxide,
zonnegeel aluminiumlak.
Eigenschappen:
Masivet behoort tot de zogenoemde proteine tyrosine kinase remmers. Het remt het enzym
proteine tyrosine kinase (PTK). Deze enzymen zijn betrokken bij kernfuncties van cellen. Door
het enzym te remmen wordt de groei van bepaalde cellen verminderd.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond.
Indicaties:
Masivet wordt gebruikt bij mastceltumoren die niet operatief te verwijderen zijn.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Masivet niet gebruiken bij bloedarmoede (anemie), bij verminderde nierfunctie (verhoging
kreatinine in het bloed en ernstig eiwitverlies in de urine) en bij leverfunctiestoornissen.
Niet gebruiken bij drachtige en zogende teven. Ook niet gebruiken bij honden jonger dan 6
maanden en honden die minder wegen dan 4kg.

Toediening / Dosering:
De gebruikelijke dosering is 12,5 mg/kg 1x per dag. Bij honden onder 15 kg lichaamsgewicht
is echter een nauwkeurige dosering vaak lastig te bereiken.
De tabletten met wat voedsel ingeven.
Masivet behoort tot risicovolle stoffen, voor dier en mens. Daarom is het van belang de
volgende punten in acht te nemen:
- draag handschoenen bij het toedienen;
-

vermijd direct contact van de huid met de tabletten, maar ook met uitwerpselen van de
hond. Was na toedienen van tabletten of opruimen van uitwerpselen, maar ook na aaien en
likken goed de handen;

-

gedurende de behandeling dient direct contact met het dier zoveel mogelijk vermeden te
worden: zo min mogelijk aaien en het dier niet laten likken;

-

zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven dienen extra voorzichtig te zijn.

Bijwerkingen:
Vooral in de eerste weken kunnen er maag-darmklachten optreden: verlies van eetlust, braken
en diarree. Eventueel kan een middel tegen de misselijkheid of diarree worden gegeven. Stop
bij ernstige maag-darmklachten met het geven van Masivet tot de hond is hersteld.
Tevens kan de hond de eerste weken wat gaan hoesten en kunnen nierfunctiestoornissen
optreden en bloedarmoede.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Geneesmiddelen kunnen elkaar mogelijk beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten
indien ook andere geneesmiddelen worden gegeven.
Gelijktijdig geven van andere middelen die veel aan eiwitten in het bloed binden kan ertoe
leiden dat er meer bijwerkingen van de Masivet optreden.
Fabrikant:
De fabrikant van deze tabletten is AB Science S.A., Parijs, Frankrijk.
Registratienummer (RegNL) 100191 (50mg) en 100198 (150mg).
Bewaarcondities:
De tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking vermeldde datum mits bewaard bij
kamertemperatuur.
Bewaar de tabletten buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van het
geneesmiddel, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of
apotheek.
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