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BIJSLUITER
Moderin® LA 40 mg/ml, suspensie voor injectie voor honden en katten

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET
IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK
VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND 

Registratiehouder:
Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA
Rijksweg 12
B-2870 Puurs
België

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Moderin® LA 40 mg/ml, suspensie voor injectie voor honden en katten
Methylprednisolonacetaat

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Methylprednisolonacetaat: 40 mg

4. INDICATIES
• Orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat, met

name van spieren, gewrichten en skelet, veroorzaakt door trauma en reuma.
• Ter aanvulling van de behandeling van artritis, synovitis, myositis en tendinitis.
• Toxi-infectieuze aandoeningen, met name behandeling van acute infecties in

combinatie met specifieke antimicrobiële therapie.
• Allergische aandoeningen van de ademhalingstractus, met name astma

bronchiale.
• Allergische aandoeningen van de huid, met name dermatitis en urticaria.

5. CONTRA-INDICATIES
Virusinfecties, diabetes mellitus, osteoporose, hartafwijkingen, nierafwijkingen,
schimmelinfecties, cornea ulcera, brandwonden, toedieningen in hoge doseringen
aan drachtige dieren.

6. BIJWERKINGEN
Abortus in het laatste derde deel van de dracht; afnemende weerstand tegen alle
ziekteverwekkers: septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties,
immunosuppressieve werking; bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met
bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de
therapie; katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de
wondgenezing; osteoporose; remming van de lengtegroei van beenderen;
huidatrofie; diabetes mellitus; polyurie; polydipsie; polyfagie; euforie; ulceraties in het
gastro-intestinale systeem; pancreatitis; hyperlipidaemie; toename van de lipolysis;
vettige infiltratie van de lever door steroïd hepatopathie; remming van het
hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem; afname van de thyroïd synthese;
toename van de parathyroïd synthese; morbus Cushing.

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.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Hond en kat

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

Schudden voor gebruik.
Toediening:
intramusculair, intra-articulair.

Dosering:
Intramusculair (hond en kat): 0,5-2,0 mg methylprednisolon-acetaat per kg
lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,0125 - 0,05 ml product/kg
lichaamsgewicht), diep intramusculair toedienen: de dosering is afhankelijk van de
grootte van het dier en de ernst van de aandoening. In het algemeen is een
éénmalige injectie voldoende. Eventuele herhaling van de injectie dient plaats te
vinden overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de behandelend dierenarts.
Indien snel een maximaal effect vereist is, zoals bij anafylactische shock, wordt
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geadviseerd een snelwerkend corticosteroïd toe te dienen.
Intra-articulair (hond): 20 mg methylprednisolon-acetaat in grote gewrichten. Voor
kleinere gewrichten is een evenredig lagere dosis vereist.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 
Schudden voor gebruik.

10. WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 28 dagen.
De flacon rechtop bewaren.
Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Ondersteunende therapie bij ernstige acute infecties in combinatie met specifieke
gerichte bactericide antimicrobiële behandeling: de lengte van de
corticosteroïdenbehandeling dient bij deze indicatie in de regel beperkt te worden
tot enkele dagen.
De anti-inflammatoire behandeling remt de afweer en bevordert de verspreiding van
infectieuze organismen door het lichaam wat kan leiden tot een fulminante infectie.
Tegelijkertijd onderdrukken corticosteroïden de koorts (signaalfunctie) als deze
infectie systemisch wordt. Initiële toediening van corticosteroïden kan gunstig zijn ter
onderdrukking van de acute symptomen van het ziekteproces.

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct
huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Corticosteroïden worden niet aanbevolen voor toediening bij drachtige dieren.
Studies tonen aan dat toediening gedurende de vroege dracht van laboratorium
dieren foetale afwijkingen kan veroorzaken.
Toediening op het einde van de dracht kan abortus of vroege partus veroorzaken.
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de
behandelend dierenarts.

Interacties met andere diergeneesmiddelen:
– Gelijktijdige toediening van barbituraten, phenylbutazon, phenytoine of

rifampicine kan de metabolisatie van de corticosteroïden verhogen en hun effect
verminderen.

– De respons op anti-coagulantia kan verminderd worden door corticosteroïden.
– Combinatie van glucocorticoïden met salicylaten en niet-steroidale anti

inflammatoire stoffen vergroot het risico op gastro-intestinale complicaties.
– Combinatie van glucocorticoïden met diuretica van de thiazide groep vergroot

het risico op glucoseintolerantie.

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder
rubriek 6.

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet dit
diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming
met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
29 september 2014

15. OVERIGE INFORMATIE
Eigenschappen: Het product bevat methylprednisolonacetaat, een synthetisch
glucocorticoïde, met een krachtige anti-inflammatoire en anti-allergische werking. De
anti-inflammatoire werking is ongeveer 5 maal sterker dan die van cortisol. Het
product heeft een langdurige werking: een toedieningsinterval van één week of
langer, afhankelijk van het resultaat van de behandeling, is voldoende. De
anti-inflammatoire werking van het product is in verhouding groter dan de
mineralocorticoïde werking, waardoor het risico van natriumretentie en
kaliumdepletie verminderd wordt.

Glazen injectieflacon (type I) met rubberstop en aluminium felscapsule; 5 ml en
10 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 3778
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