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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.

Ursodeoxycholzuur tabletten en capsules
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: ursodeoxycholzuur. De tablet bevat 300mg en de capsule 30mg.
Eigenschappen:
Ursodeoxycholzuur verlaagt het cholesterolgehalte van de gal, waardoor galstenen kunnen
oplossen. Ursodeoxycholzuur heeft mogelijk ook een beschermende werking op de levercellen.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van Ursodeoxycholzuur bij de hond en de kat.
Ursofalk® suspensie bevat xylitol en mag daarom niet bij honden worden gebruikt
Indicaties:
Ursodeoxycholzuur wordt gebruikt als het dier last heeft van (kleine) galstenen of een
chronische leveraandoening.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
De duur van de behandeling is meestal lang (meer dan drie tot vier maanden). Er zal
regelmatige controle moeten plaatsvinden van de leverfunctie.
Ursodeoxycholzuur is niet te gebruiken als de galstenen zich buiten de lever bevinden, als er
complicaties optreden door galstenen of als de nieren niet goed werken.
Gebruik bij drachtige en zogende dieren
Over het gebruik van ursodeoxycholzuur tijdens dracht en tijdens de melkgift is onvoldoende
bekend. Ursodeoxycholzuur is sterk aan eiwit gebonden en het is dus niet waarschijnlijk dat
het in grote hoeveelheden overgaat in de moedermelk. Overleg in deze gevallen met de
dierenarts.
Toediening / dosering:
De gebruikelijke dosering is 2x per dag 7,5 - 15 mg per kilogram lichaamsgewicht.
Het kan het beste met voer ingegeven worden.
Bijwerkingen:
Er zijn weinig bijwerkingen bekend. Soms kan diarree optreden.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Ursodeoxycholzuur kan de opname van ciclosporine uit de darm verhogen, waardoor
aanpassen van de ciclosporine dosering nodig kan zijn. Overleg in dit geval altijd eerst met de
dierenarts.

Fabrikant:
De fabrikant van de tabletten is Zambon Nederland B.V. te Amersfoort.
De capsules worden gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde
Instructies voor het openen van de verpakking:
Scheur de verpakking open (druk de capsule niet door het folie of het papier)
Bewaarcondities:
De tabletten en capsules zijn, mits droog en bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard,
houdbaar tot de datum die op het etiket is vermeld.
Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van het
geneesmiddel, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar de dierenarts of
apotheek.

____________________________________________________________________________________________________________
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.

