
CYTOPOINT: toe te dienen dosis (mg)

Voor honden zwaarder dan 
40 kg, is de inhoud van meer dan één 
flacon vereist om een enkele dosering 
toe te dienen. 
In dergelijke gevallen dient de juiste 
hoeveelheid van elke vereiste flacon in 
dezelfde spuit te worden opgezogen. 
Om de oplossing te mengen, dient de 
spuit vóór toediening drie of vier keer 
voorzichtig te worden gezwenkt. 

Niet gebruiken bij honden 
met een gewicht van 
minder dan 3 kg.
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Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.
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Dosering en bewaarcondities

•  Uitsluitend voor subcutaan gebruik. Vermijd overmatig schudden of schuimen van de oplossing. 
Dien de volledige inhoud (1 ml) van de flacon toe.

•  CYTOPOINT® bevat geen bewaarmiddelen en de flacons zijn voor eenmalig gebruik

•  De aanbevolen minimumdosis is 1 mg/kg lichaamsgewicht, éénmaal per maand. Behandel volgens de 
onderstaande doseertabel:

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). 
Niet invriezen.
–  Bewaren in de oorspronkelijke 

verpakking. Beschermen tegen 
licht.

Dit diergeneesmiddel niet 
gebruiken na de vervaldatum 
vermeld op het etiket na EXP.

Na eerste opening van de flacon: 
onmiddellijk gebruiken
–  CYTOPOINT bevat geen 

bewaarmiddelen en de flacons zijn 
uitsluitend voor eenmalig gebruik



CYTOPOINT 10/20/30/40 mg oplossing voor injectie voor honden

Indicaties: Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - REG NL 118816/118817/118818/118819– UDD. • Werkzaam bestanddeel: per flacon (1 ml): 10/20/30/40 mg lokivetmab. • Doeldier: 
Hond. • Indicaties: Behandeling van klinische manifestaties van atopische dermatitis. • Toedieningswijze en dosering: SC. Aanbevolen minimum dosering: 1 mg/kg lichaamsgewicht, éénmaal 
per maand. Doseerschema: zie bijsluiter. Om de oplossing te mengen: spuit voor toediening 3 of 4 keer voorzichtig zwenken. Vermijd overmatig schudden of schuimen. • Contraindicaties: 
Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel/hulpstoffen; niet gebruiken bij honden met een LG van minder dan 3 kg. • Bijwerkingen: In zeldzame gevallen: overgevoeligheidsreacties 
(anafylaxie, faciaal oedeem, urticaria). Zie bijsluiter. • Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen: Lokivetmab kan tijdelijke of persisterende antilichamen tegen het diergeneesmiddel 
induceren. De inductie van dergelijke antilichamen is ongebruikelijk. Deze inductie kan ofwel geen effect hebben (tijdelijke antilichamen) ofwel resulteren in een merkbare vermindering 
in werkzaamheid (persisterende antilichamen) bij dieren die eerder reageerden op behandeling. Het wordt aanbevolen om, in gevallen van atopische dermatitis, de complicerende factoren 
zoals bacteriële, schimmel of parasitaire infecties/infestaties te onderzoeken en behandelen en om honden te monitoren op bacteriële infecties, met name gedurende de eerste weken van 
de behandeling. Overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, zouden kunnen optreden in het geval van accidentele zelfinjectie. In geval van accidentele zelfinjectie onmiddellijk een 
arts raadplegen en bijsluiter/etiket tonen. De veiligheid is niet bewezen tijdens dracht en lactatie of bij fokdieren. Daarom wordt gebruik tijdens dracht/lactatie en bij fokdieren afgeraden. 
Bij gelijktijdige toediening van een vaccin, het vaccin op een andere plaats toedienen dan lokivetmab. Bij klinische symptomen na overdosering de hond symptomatisch behandelen. Niet 
vermengen met enig ander diergeneesmiddel. Zie bijsluiter. • Nadere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar bij de lokale vertegenwoordiger: Zoetis B.V. - Postbus 
81055 - 3009 GB Rotterdam (email: info.nl@zoetis.com).
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