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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:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
België

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
RIMADYL® INJECTIEVLOEISTOF, 50 mg/ml voor honden en katten
Carprofen

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Carprofen 50 mg/ml
Hulpstoffen:
Benzyl alcohol 1% w/v

4. INDICATIES
Hond: Bestrijding van post-operatieve pijn en oedeemvorming, na orthopedische ingrepen en weke-delen 
chirurgie (met inbegrip van intra-oculaire operaties).
Kat: Bestrijding van post-operatieve pijn.

5. CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hart-, lever- of nieraandoeningen en wanneer er aanwijzingen zijn 
voor gastrointestinale ulceratie of bloedingen, bloedafwijkingen of overgevoeligheid voor het product. Zoals 
ook bij andere NSAID’s is er een risico op zeldzame bijwerkingen betreffende de nieren of lever.

6. BIJWERKINGEN
Zoals ook bij andere NSAID’s is er een risico (hoewel dit zelden voorkomt) op ongewenste effecten 
betreffende de nier, de lever of het maagdarmkanaal.
Hond: Experimentele en klinische bewijzen geven aan, dat bij gebruik van carprofen bij de hond gastro-
intestinale ulceratie zeldzaam is en voornamelijk voorkomt bij doseringen ver boven de therapeutische 
dosering.
Kat: Typische ongewenste bijwerkingen van NSAID’s als verlies van eetlust, braken, diarree, occult bloed in 
de feces en apathie zijn af en toe gemeld.
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 (kat vanaf een leeftijd van 4 maanden).

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Toediening: Voor intraveneuze of subcutane injectie.
Dosering:
Hond: 4 mg/kg lichaamsgewicht (1 ml/ 12,5 kg lichaamsgewicht)
Om de pijnstillende en anti-inflammatoire behandeling post operatief uit te breiden, kan bij de hond de 
parenterale therapie met dit middel na 24 uur gevolgd worden door carprofen tabletten in een enkele 

Injectievloeistof, 50 mg/ml voor honden en katten

Ph 1178
Ph

 1
17

8

BU RIMADYL INJ 20ML HOLANDA
130 x 200 mm

2013-0003893

054282 054282ZO

PMS Process 
Black C

02

Eliana

23/09/2013

1178

- Artwork Zoetis.
- Alteração do logo e razão 
social.
- Mudança no texto.

256757

Cód. Ant.:

Código 
PRODUTO:

Descrição:

Pharma
Code:

Dimensão:

PAR:
 

Alterações: Obser vações:

Desenvolvido por: 

Cód.: Cores: 

ATENÇÃO: As cores desta prova são indicativas. A impressão final

 

deverá obedecer o padrão oficial estabelecido em especificação.

Prova n˚:
 

Data:



Ph 1178
Ph

 1
17

8

dosering van 4 mg/kg/dag gedurende 5 dagen.
Kat: 4 mg/kg lichaamsgewicht (0,08 ml/kg lichaamsgewicht).
Gezien de langere halfwaardetijd en de kleinere therapeutische breedte van dit middel bij de kat dient de 
aanbevolen dosering niet te worden overschreden en niet te worden herhaald.
Aanbevolen wordt om een 1 ml injectiespuit met maatverdeling te gebruiken. De parenterale therapie mag bij 
de kat niet gevolgd worden door carprofen tabletten.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Het middel kan het best pre-operatief gegeven worden, op moment van premedicatie of bij de inductie van 
de anesthesie.

10. WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Houdbaarheid aangeprikte flacon: 28 dagen. Bewaren beneden 25 °C.
Niet invriezen.
Ongeopende flacon: In de koelkast bewaren bij 2-8 °C. Niet invriezen. Niet gebruiken na de uiterste 
gebruiksdatum vermeld op het etiket.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Hond: Gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oudere dieren kan extra risico met zich meebrengen. 
Wanneer geen andere oplossing gevonden kan worden, dient een gereduceerde dosis te worden toegediend. 
Deze dieren behoeven daarna een additionele klinische bewaking.
Kat: Niet gebruiken bij dieren jonger dan 4 maanden. Gebruik bij oude of zieke dieren kan extra risico met 
zich meebrengen.
Hond en kat: Vermijd gebruik van carprofen bij gedehydreerde of hypovolemische dieren of bij dieren met 
hypotensie omdat er een potentieel risico bestaat op verhoogde renale toxiciteit.
Gezamenlijke toediening met potentieel nefrotoxische middelen dient te worden vermeden.
Geen andere NSAID’s tegelijkertijd toedienen of binnen 24 uur na toediening van carprofen. Sommige 
NSAID’s hebben een hoog percentage binding aan plasmaeiwitten en zijn competitief met andere middelen 
met hoge plasma-eiwitbinding, wat kan leiden tot toxische effecten.
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder 6. Er bestaat geen 
specifiek antidoot voor carprofen na overdosering. Een symptomatische behandeling kan worden ingesteld.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.
Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en lactatie.
Zoals ook bij andere NSAID’s is voor carprofen in laboratorium studies aangetoond dat fotosensibilisatie kan 
optreden. Vermijd huidcontact met het product. Mocht dit toch plaatsvinden, spoel het betreffende gebied 
dan onmiddellijk schoon.

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 augustus 2013

15. OVERIGE INFORMATIE
REG NL 10101

KANALISATIE
UDD
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