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Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter 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.

Omeprazol capsules
Farmaceutische vorm:
Capsules.
Samenstelling:
De werkzame stof van dit geneesmiddel is omeprazol.
Eigenschappen:
Omeprazol behoort tot de groep van de maagzuurremmende geneesmiddelen.
Omeprazol vermindert de maagzuurproductie.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit middel bij de hond.
Indicaties:
Dit geneesmiddel wordt gebruikt ter voorkoming of behandeling van maagproblemen, behandeling
van goedaardige maagzweren, ontstekingen van de slokdarm. Deze ontstekingen ontstaan
doordat er maagzuur bij oprispingen in de slokdarm terecht komt. Tevens wordt het gebruikt bij
zweren in de twaalfvingerige darm.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Voorzichtigheid is geboden bij een kwaadaardige maagaandoening omdat omeprazol de
verschijnselen van een kwaadaardige maagaandoening kan verbergen.
De dosering dient te worden gehalveerd bij dieren met ernstige lever- of nierfunctie-stoornissen.
Over het gebruik van omeprazol tijdens de dracht en het zogen bij dieren is niets bekend. Gebruik
dit geneesmiddel in deze situaties alleen in uitdrukkelijk overleg met de dierenarts.

Toediening en dosering:
De gebruikelijke dosering van omeprazol bij de hond is: < 20 kg: 0,7 mg/kg 1 x daags.
> 20 kg: 20 mg 1 x daags.
Bijwerkingen:
In enkele gevallen kunnen voorkomen: maagdarmstoornissen, urineweginfecties en duizeligheid.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Omeprazol kan de uitscheiding van diazepam of fenytoïne vertragen. Als er naast omeprazol ook
fenytoïne gebruikt wordt kan het nodig zijn de dosering aan te passen. Bij gelijktijdig gebruik van
omeprazol en clarithromycine of erythromycine (antibiotica) is het gehalte van beide middelen in
het bloed verhoogd. Dit kan de kans op bijwerkingen verhogen.
Bij het gebruik van omeprazol verhoogt de pH in de maag. Door de pH verhoging wordt de
opname van ketokonazol verlaagd. Ketokonazol dient 2 uur voor de omeprazol gegeven te
worden.
Fabrikant:
De registratiehouder van de omeprazol capsules is ratiopharm Nederland bv. in Zaandam.
Registratienummer: RVG 25342.
Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog
bewaard bij kamertemperatuur (15-25 °C).
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