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BENAMING VAN HET
DIERGENEESMIDDEL
Acegon 50 microgram/ml oplossing voor
injectie voor runderen.
Gonadoreline (acetaat)

GEHALTE AAN WERKZAME EN
OVERIGE BESTANDDELEN
Heldere, kleurloze of bijna kleurloze
oplossing zonder zichtbare deeltjes, bevat
50 microgram gonadoreline (als
gonadorelineacetaat) (actief bestanddeel)
en 9 mg benzylalcohol (E 1519)
(conserveermiddel) per ml.

INDICATIES
Bij runderen (koeien en vaarzen):
Behandeling van ovariële folliculaire
cysten.
In het kader van kunstmatige inseminatie
om het tijdstip van de ovulatie te
optimaliseren.
Inductie en synchronisatie van de oestrus
en ovulatie in combinatie met
prostaglandine F (PGF ) met of zonder2α 2α

progesteron als onderdeel van Fixed Time
Artificial Insemination (FTAI)  protocollen:
- bij cyclische koeien. Te gebruiken in

combinatie met PGF of analoog.2α

- bij cyclische en niet-cyclische koeien en
vaarzen. Te gebruiken in combinatie met
PGF of analoog en een hulpmiddel/2α

device die progesteron vrijgeeft.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij dieren met een bekende
overgevoeligheid voor gonadoreline en
voor één van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN
Indien u ernstige bijwerkingen of
andersoortige reacties vaststelt die niet in
deze bijsluiter worden vermeld, wordt u
verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te
stellen.

DIERSOORT WAARVOOR HET
DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Runderen: koeien en vaarzen.

DOSERING VOOR ELKE
DOELDIERSOORT , WIJZE VAN
GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Intramusculair gebruik
- Behandeling van ovariële folliculaire

cysten: 100-150 μg gonadoreline (als
acetaat) per dier (i.e. 2-3 ml van het
diergeneesmiddel per dier). Indien nodig,
kan de behandeling worden herhaald
met intervallen van 1 à 2 weken.

- Met betrekking tot kunstmatige

inseminatie wordt het ovulatiemoment
geoptimaliseerd zodat de kansen
verhogen dat de behandelde koe
vruchtbaar wordt: 100 μg gonadoreline
(als acetaat) per dier (i.e. 2 ml
diergeneesmiddel per dier). Het moet
toegediend worden tegelijkertijd of/en 12
dagen na de kunstmatige inseminatie.

- Inductie en synchronisatie van de
oestrus en ovulatie in combinatie met
prostaglandine F (PGF ) met of2α 2α

zonder progesteron als onderdeel van
Fixed Time Artificial Insemination
(FTAI)  protocollen:
De volgende FTAI protocollen worden
vaak vermeld in de literatuur:
In cyclische koeien:
· Dag 0 Injecteer 100 microgram

gonadoreline (als acetaat) per dier
(2 ml van het diergeneesmiddel)

· Dag 7 Injecteer PGF of analoog2α

(luteolytische dosis)
· Dag 9 Injecteer 100 microgram

gonadoreline (als acetaat) per dier
(2 ml van het diergeneesmiddel)

· Kunstmatige inseminatie 16- 20 uur
later, of indien eerder, bij waarnemen
oestrus

Alternatief:
· Dag 0 Injecteer 100 microgram

gonadoreline (als acteaat) per dier
(2 ml van het diergeneesmiddel)

· Dag 7 Injecteer PGF of analoog2α

(luteolytische dosis)
· Kunstmatige inseminatie en injecteer

100 microgram gonadoreline (als
acetaat) per dier (2 ml van het
diergeneesmiddel) 60-72 uur later, of
indien eerder, bij waarnemen oestrus

In cyclische en niet-cyclische koeien en
vaarzen:
· Breng een intravaginaal progesteron-

vrijgevend hulpmiddel/ device in voor
7-8 dagen

· Injecteer 100 microgram gonadoreline
(als acetaat) per dier (2 ml van het
diergeneesmiddel) op het moment van
inbrengen van het progesteron
hulpmiddel/ device.

· Injecteer een luteolytische dosis PGF2α

of analoog 24 uur voor het verwijderen
van het hulpmiddel/ device.

· FTAI 56 uur na verwijdering van het
hulpmiddel/ device, of

· Injecteer 100 microgram gonadoreline
(als acetaat) per dier (2 ml van het
diergeneesmiddel) 36 uur na het
verwijderen van het progesteron-
vrijgevend hulpmiddel/ device en FTAI
16 tot 20 uur later.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE
TOEDIENING
Injectie en inseminatie dient op het
volgende tijdstip plaats te vinden:
- Een injectie moet worden toegediend

tussen de 4 en 10 uur na de
tochtigheidsdetectie.

- Er wordt een interval aangeraden van
minstens 2 uur tussen de injectie met
GnRH en de kunstmatige inseminatie.

- Kunstmatige inseminatie moet
plaatsvinden volgens de gebruikelijke
richtlijnen, i.e., 12 tot 24 uur na de
tochtigheidsdetectie.

WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: Nul dagen.
Melk: Nul uur.

SPECIALE
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen
bewaren.
Niet bewaren boven 25°C.
Niet gebruiken na de uiterste
gebruiksdatum vermeld op het etiket en de

doos.
Houdbaarheid na eerste opening van de
verpakking: 28 dagen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke
diersoort waarvoor het
diergeneesmiddel bestemd is
Vóór de behandeling van cysteuze ovaria
dient de conditie van de folliculaire cysten
te worden gediagnosticeerd, door rectale
palpatie waardoor de aanwezigheid van
persisterende folliculaire structuren met
een diameter van 2,5 cm worden
aangetoond. Dit dient te worden bevestigd
door middel van plasma- of
melkprogesteron analyses.
Het diergeneesmiddel moet ten minste 14
dagen na het afkalven worden toegediend
aangezien de hypofyse voor die tijd niet
ontvankelijk is.
Voor inductie en synchronisatie van de
oestrus en ovulatie in Fixed Time Artificial
Insemination (FTAI)  protocollen, dient het
diergeneesmiddel tenminste 35 dagen na
afkalven te worden toegediend. De reactie
van koeien en vaarzen op de
synchronisatie protocollen wordt beïnvloed
door de fysiologische status op het
moment van behandeling. Reacties op de
behandeling kunnen variëren tussen de
kuddes en ook tussen koeien in 1 kudde.
Echter, het percentage koeien die oestrus
tonen binnen een bepaalde periode is
meestal groter dan in onbehandelde
koeien en de erop volgende luteale fase
heeft een normale duur.
Voor het protocol dat alleen PGF bevat2α

aanbevolen voor cyclische koeien: Om het
conceptie percentage van de te
behandelen koeien te maximaliseren, dient
de ovariële status te worden bepaald en
regelmatige cyclische ovarium activiteit te
worden bevestigd. Optimale resultaten
zullen worden behaald in gezonde
normaal-cyclische koeien.
Dieren in slechte conditie,hetzij door
ziekte, inadequate voeding of andere
factoren, kunnen slecht reageren op de
behandeling.
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Niet gebruiken tijdens de dracht.
Er zijn geen contra-indicaties beschreven
tijdens de lactatie.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te
nemen door degene die het
geneesmiddel aan de dieren toedient
Bij gebruik van dit diergeneesmiddel is
voorzichtigheid geboden om zelfinjectie te
vermijden. In geval van accidentele
zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te
worden geraadpleegd en de bijsluiter of het
etiket te worden getoond.
Dit diergeneesmiddel dient met zorg te
worden gehanteerd door zwangere
vrouwen of vrouwen in de vruchtbare
leeftijd die anticonceptie toepassen.
In geval van ongewilde aanraking met de
huid of ogen deze onmiddellijk met veel
water afspoelen.
Personen met een bekende
overgevoeligheid voor GnRH analogen
dienen contact met het diergeneesmiddel
te vermijden.
Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht
naar de verenigbaarheid, moet het
diergeneesmiddel niet met andere
diergeneesmiddelen worden vermengd.
Overdosering
Na toedienen van tot 5 keer de aanbevolen
dosering en bij een verlengde kuur van één
tot drie dagelijkse toedieningen, werden
geen meetbare signalen waargenomen
van locale of algemene klinische
intolerantie.

SPECIALE
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR
HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN
OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Geneesmiddelen mogen niet worden
verwijderd via afvalwater of huishoudelijk
afval.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of
restanten hiervan dienen in
overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER
VOOR HET LAATST IS HERZIEN
BE: December 2014
NL: 13 oktober 2014

OVERIGE INFORMATIE
BE-V446373
REG NL 107265
Op diergeneeskundig voorschrift.

KANALISATIE
UDA
Verpakkingsgroottes: Kartonnen doos met
1 glazen injectieflacon van 6, 10, 20, 50 of
100 ml. Kartonnen doos met 10 glazen
injectieflacons van 6 ml. Het kan
voorkomen dat niet alle
verpakkingsgrootten in de handel worden
gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit
diergeneesmiddel contact op te nemen met
de lokale vertegenwoordiger van de
houder van de vergunning voor het in de
handel brengen.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR
L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS
VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES
DECHETS DÉRIVÉS DE CES
MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT
Ne pas jeter les médicaments dans les
égouts ou dans les ordures ménagères.
Tous médicaments vétérinaires non utilisés
ou déchets dérivés de ces médicaments
doivent être éliminés conformément aux
exigences nationales.

DATE DE LA DERNIERE NOTICE
APPROUVEE
Décembre 2014

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
BE-V 446373

Sur prescription vétérinaire

Tailles de l'emballage: boîte en carton avec
1 flacon de verre de 6, 10, 20, 50 ou
100 ml.
Boîte en carton avec 10 flacons de verre
de 6 ml.
Toutes les présentations peuvent ne pas
être commercialisées.

Pour toute information complémentaire
concernant ce médicament vétérinaire,
veuillez prendre contact avec le
représentant local du titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché.

ouverture du conditionnement primaire: 28
jours.

MISES EN GARDE PARTICULIÈRES
Précautions particulières pour chaque
espèce cible
Lors du traitement des ovaires kystiques,
l'état des kystes folliculaires ovariens doit
être évalué par palpation rectale qui révèle
la présence des structures folliculaires
persistantes d'un diamètre de plus de
2,5 cm et doit être confirmé par un dosage
de la progestérone dans le plasma ou le
lait.
Le produit doit être administré au moins 14
jours après la mise-bas en raison de
l'absence de réceptivité de l'hypophyse
avant ce moment.
Pour l'induction et la synchronisation de
l'œstrus et l'ovulation dans les protocoles
de l'insémination artificielle de temps fixe
(IATF), le produit doit être administré au
moins 35 jours après le vêlage. La réaction
des vaches et génisses aux protocoles de
synchronisation est influencée par l'état
physiologique au moment du traitement.
Les réponses au traitement peuvent varier
soit à travers des troupeaux ou à travers
de vaches d'un même troupeau. Toutefois,
le pourcentage de vaches présentant un
œstrus dans un délai donné est
généralement plus élevé que chez les
vaches non traitées et dont la phase lutéal
subséquente est de durée normale.
Pour le protocole qui n'inclut que la PGF2α

recommandé pour les vaches cyclées : afin
de maximiser les taux de conception des
vaches à traiter, le statut des ovaires doit
être déterminé et l'activité ovarienne
cyclique régulière doit être confirmé. Des
résultats optimaux seront obtenus chez les
vaches cyclées normalement et en bonne
santé.
Les animaux en mauvais état général, pour
cause de maladie, malnutrition ou autre
facteur, peuvent ne pas bien répondre au
traitement.
Utilisation en cas de gravidité, de
lactation ou de ponte
Utilisation non recommandée durant la
gestation.
Il n'existe aucune contre-indication pour
une utilisation du médicament pendant la
lactation.
Précautions particulières à prendre par
la personne qui administre le
médicament vétérinaire aux animaux
Des précautions doivent être prises lors de
la manipulation du produit afin d'éviter une
auto-injection. En cas d'auto-injection
accidentelle, demander immédiatement
conseil à un médecin et lui montrer la
notice ou l'étiquetage.
En cas de contact accidentel avec la peau
ou les yeux, laver la zone exposée avec
une quantité importante d'eau.
Ce produit doit être manipulé avec
précaution par les femmes enceintes ou
celles qui sont en âge de procréer et
prennent des contraceptifs.
Les personnes présentant une
hypersensibilité connue aux analogues de
la GnRH doivent éviter tout contact avec le
médicament vétérinaire.
Incompatibilités
En l'absence d'études de compatibilité, ce
médicament vétérinaire ne doit pas être
mélangé avec d'autres médicaments
vétérinaires.
Surdosage
Après l'administration de 5 fois la dose
recommandée et selon un schéma
thérapeutique allant d'une à trois
administrations quotidiennes, aucun signe
mesurable d'intolérance locale ou générale
n'a été observé.
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