Naam: Vetoryl 30 mg, Vetoryl 60 mg harde capsules - UDA - REG NL:
10357 & 10358, REG B: 5591IE2F5 & 5591IE3F5. Samenstelling:
Elke capsule bevat 30 of 60 mg trilostane. Doeldier: honden.
Indicaties: voor de behandeling van hypofyseafhankelijk en bijnierafhankelijk hyperadrenocorticisme (de ziekte en het syndroom van
Cushing) bij honden. Contra-indicaties: niet gebruiken bij dieren die
lijden aan een primaire leveraandoening en/of nierinsufficiëntie; niet
gebruiken bij drachtige of zogende teven of bij fokdieren. Bijwerkingen: Een corticosteroïddervingssyndroom of hypocortisolemie moet
onderscheiden worden van hypoadrenocorticisme door een evaluatie van de elektrolyten in het serum. Tekens geassocieerd met
iatrogeen hypoadrenocorticisme, inclusief zwakte, lethargie, anorexie,
braken en diarree kunnen zich voordoen, vooral ingeval de opvolging
niet adequaat is. De tekens zijn doorgaans omkeerbaar binnen een
wisselende periode na het stopzetten van de behandeling. Acute
crisis van de ziekte van Addison kan zich voordoen. Lethargie, braken, diarree en anorexie werden waargenomen bij honden behandeld
met trilostane in afwezigheid van bewijs van hypoadrenocorticisme.
Er zijn occasionele geïsoleerde meldingen geweest van adrenale
necrose bij behandelde honden, wat kan resulteren in hypoadrenocorticisme. Een subklinische renale disfunctie kan onthuld worden
door de behandeling met het middel. Behandeling kan arthritis onthullen wegens de daling van de concentraties van endogene corticosteroïden. Een beperkt aantal gevallen van plotse dood tijdens de
behandeling werd gemeld. Andere lichte, zeldzame bijwerkingen zijn
ataxie, hypersalivatie, zwellingen, spiertremor en veranderingen van
de huid. Dosering: Orale toediening éénmaal per dag, samen met
voedsel. Startdosis: 2-5 mg/kg/dag. De dosis moet vervolgens getitreerd worden volgens de individuele respons zoals bepaald tijdens
de monitoring. Lees de bijsluiter voor gebruik. Verantwoordelijke
onderneming: (NL) Janssen Animal Health, Postbus 90240, 5000 LT
Tilburg. (B) Janssen Animal Health B.V.B.A. Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse, België.
Verdere informatie is beschikbaar op aanvraag.
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