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Cortavance spray 
 

 

 

 

 

 

Samenstelling     Bevat per ml 0,584 mg hydrocortisonaceponaat 

 

Eigenschappen  Cortavance spray bevat het werkzame bestanddeel hydrocortisonaceponaat (HCA), een steroïde 

met glucocorticoïde werkzaamheid. HCA heeft een krachtige anti-inflammatoire werking in de 

epidermis en oppervlakkige lagen van de dermis zonder lokale of systemische bijwerkingen. Het 

bestrijdt zowel de infectie als de jeuk, wat leidt tot een snelle genezing van de huidlaesies.  

 

Doeldier     Hond 

 

Indicaties      Symptomatische behandeling van inflammatoire en jeukende dermatosen. 

 

Toediening/dosering Voor behandeling de pomp op de flacon schroeven. Daarna het product toedienen door te sprayen 

op een afstand van ongeveer 10 cm van het te behandelen huidoppervlak. Aanbevolen dosering: 

1,52 μg hydrocortisonaceponaat/cm² aangedane huid per dag. Deze dosering wordt verkregen door 

twee maal te sprayen op het te behandelen oppervlak, dat overeenkomt met een vierkant van 10 x 

10 cm. Herhaal deze behandeling dagelijks gedurende 7 opeenvolgende dagen. Indien de laesie na 

7 dagen behandeling niet genezen is, moet de hond opnieuw onderzocht worden door de dierenarts. 

Het product is een vluchtige spray, daardoor is het niet nodig het in te wrijven. Er dient op gelet te 

worden niet in de ogen van het dier te sprayen. Bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte 

sprayen. 

 

Contra-indicaties Niet toepassen op huidzweren. 
 

Bijwerkingen Geen 
 

Waarschuwingen  Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet op een open vlam of gloeiend voorwerp sprayen. Niet 

roken gedurende toepassing van het diergeneesmiddel. Indien de hond gelijktijdig een microbiële 

ziekte of parasitaire besmetting heeft, dient daarvoor een geschikte behandeling te worden 

voorgeschreven. Door afwezigheid van specifieke gegevens, moet bij dieren met het syndroom van 

Cushing het product gebruikt worden overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de dierenarts. 

Aangezien glucocorticoïden de groei kunnen vertragen, moet bij jonge dieren (jonger dan 7 

maanden) het product gebruikt worden overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de dierenarts 

en moet regelmatig klinische controle van de hond plaatsvinden. De veiligheid van het 

diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Aangezien systemische absorptie van 

hydrocortisonaceponaat verwaarloosbaar is, is het onwaarschijnlijk dat teratogene, foetotoxische of 

maternotoxische effecten zullen optreden bij toediening van de voorgeschreven dosering bij de 

hond. Indien er meer huisdieren zijn in hetzelfde huis, dient voor elk dier een geschikte behandeling 

te worden gevonden. 

 

Voorzorgen Vermijdt oog- en huidcontact. In geval van contact, huid wassen met zeep en ogen grondig spoelen 

met water. In geval van oogirritatie, raadpleeg een arts. 

 

Bewaarcondities/Houdbaarheid   Bewaren in de orginele verpakking tussen 15-25ºC. Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na  

eerste opening van de flacon: 6 maanden houdbaar. 

  

Verpakking     Sprayflacon à 76 ml. 

 

Registratienummer    EU/2/06/069/001 

 

Kanalisatie     UDA 

 

Artikelnummer    90.003.80 
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