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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. 
 

Ciclosporine 2% oogdruppels 
 
Samenstelling: 

Werkzame bestanddeel: ciclosporine 20mg/ml. 

Bevat de volgende hulpstoffen: miglyol. 

(Nb de 5ml oplossing zit in een flacon van 10ml. Hierdoor is de flacon maar voor 

de helft gevuld) 

 

Eigenschappen: 

Ciclosporine stimuleert de traanproductie. Tevens onderdrukt het de werking van 

het afweersysteem.  

 

Doeldieren: 

Er is ervaring met het gebruik van ciclosporine bij de hond. 

 

Indicaties: 

Ciclosporine oogdruppels worden toegepast bij een bepaalde vorm van “te droge 

ogen” (keratoconjunctivitis sicca). 

Ciclosporine veroorzaakt een toename van de traanvochtproductie. Deze 

toename van de traanvochtproductie treedt echter pas op na een 

behandelingsduur van 2 à 3 weken. 

 

Waarschuwingen en contra-indicaties: 

Als het hoornvlies is beschadigd, kan het beter zijn dit middel niet te gebruiken 

omdat ciclosporine mogelijk de wondgenezing remt. 

Houdt u strikt aan de aanwijzingen van de dierenarts. Vermijd contact met het 

geneesmiddel en was zorgvuldig uw handen na toediening van de oogdruppels. 

  



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 fouten en andere onjuistheden. 
Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 
 

Toediening / Dosering: 

De gebruikelijke dosering is 2x per dag 1 druppel op het oog. Wanneer het 

gewenste effect bereikt is, kan door de dierenarts de dosering worden verlaagd 

naar 1x per dag.  

De behandeling wordt meestal gestopt indien na een behandelingsduur van 3 

maanden geen verbetering is opgetreden.  

Let op: bij toediening van de oogdruppels het oog of het ooglid niet met de 

druppelaar aanraken. 

 

Bijwerkingen: 

Over het algemeen worden deze oogdruppels goed verdragen. Sommige honden 

lijken last te hebben van enige irritatie, o.a. blijkend uit roodheid van het 

bindvlies. Doordat ciclosporine de lichaamseigen afweer onderdrukt kunnen 

eventueel infecties naar boven komen. Het gebruik van deze oogdruppels leidt 

slechts zelden tot bijwerkingen elders in het lichaam. 

 

Interacties met andere geneesmiddelen: 

Geneesmiddelen die trimethoprim met een sulfonamide bevatten kunnen als 

neveneffect een vermindering van de traanvochtproductie geven en mogelijk 

zelfs tot “droge ogen” leiden. Hierdoor kan het effect van de ciclosporine 

oogdruppels verminderd zijn. 

 

Fabrikant: 

Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde 

in Utrecht. 

 

Bewaarcondities: 

De oogdruppels zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits 

bewaard bij kamertemperatuur (15-25˚C).  

Na openen zijn de oogdruppels 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur. 


