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EPAR-samenvatting voor het publiek  

Oxyglobin 
Hemoglobine glutameer-200 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel 

ervan is uit te leggen hoe de op de geleverde documentatie gebaseerde beoordeling van het 

Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de 

aanbevelingen wat betreft de gebruiksvoorwaarden. Dit document kan een persoonlijk gesprek met 

uw dierenarts niet vervangen. Neem contact op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over 

de aandoening of behandeling van uw dier. De wetenschappelijke discussie waarop de 

aanbevelingen van het CVMP gebaseerd zijn, is eveneens in het EPAR opgenomen. 

Wat is Oxyglobin? 

Oxyglobin bevat hemoglobine glutameer-200 uit runderbloed (in een sterkte van 130 mg/ml), dat 

behoort tot een geneesmiddelencategorie met een zuurstofdragende werking. Oxyglobin is een 

oplossing voor infusie (een druppelinfuus in een ader). 

Wanneer wordt Oxyglobin voorgeschreven? 

Oxyglobin wordt gebruikt om de zuurstofconcentratie in het bloed van honden met anemie (lage 

concentratie rode bloedcellen) te verhogen. Oxyglobin moet minstens 24 uur lang worden 

toegediend. 

Oxyglobin wordt eerst opgewarmd tot 37°C en vervolgens aan de hond toegediend in een dosis 

van 30 ml per kg lichaamsgewicht en met een snelheid van maximum 10 ml/kg per uur. De meest 

geschikte dosis is afhankelijk van de ernst en de duur van de anemie, alsook van de gewenste duur 

van het effect van het geneesmiddel. Oxyglobin is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. 

Oxyglobin hoeft moet niet te worden aangepast aan het bloedtype van de hond. Zie de bijsluiter 

voor meer informatie. 
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Hoe werkt Oxyglobin? 

Oxyglobin is een zuurstofdragende oplossing op basis van hemoglobine. Het bevat hemoglobine 

glutameer-200, dat gemaakt is van hemoglobine (het eiwit in rode bloedcellen dat zuurstof door 

het lichaam vervoert) uit runderbloed en opgelost wordt in een standaardoplossing (Ringer-lactaat) 

ter vervanging van het bloedvolume. Bij toediening van Oxyglobin aan honden, wordt de 

hoeveelheid hemoglobine in het bloed, alsook het bloedvolume in het lichaam verhoogd. Daardoor 

neemt eveneens de hoeveelheid zuurstof in het bloed in de aders toe, waardoor de symptomen van 

anemie afnemen. 

Hoe is Oxyglobin onderzocht? 

Oxyglobin werd onderzocht in een studie van honden met een kort of reeds lang aanwezige anemie 

als gevolg van bijvoorbeeld bloedverlies, een abnormale afbraak van rode bloedcellen of een lage 

productie van rode bloedcellen. In de studie werden de effecten van Oxyglobin vergeleken met die 

van geen behandeling. 

Welke voordelen bleek Oxyglobin tijdens de studies te hebben? 

In de hoofdstudie bij honden had 95% van de dieren die werden behandeld met Oxyglobin na 24 

uur geen andere soort zuurstofdragende behandeling nodig; bij de honden die geen behandeling 

kregen, bedroeg dat cijfer 32%. Bij honden die behandeld werden met Oxyglobin duurde het 

langer voordat een bijkomende behandeling vereist was. Het geneesmiddel verhoogde eveneens de 

concentratie hemoglobine in het bloed en verbeterde de fysieke toestand van de honden. 

Bijkomende studies ondersteunden deze resultaten, waaruit blijkt dat Oxyglobin zuurstof kan 

opnemen, vervoeren en vrijgeven bij andere dieren dan runderen. Deze zuurstof kan vervolgens 

worden afgeleverd in weefsels zoals spieren. 

Welke bijwerkingen heeft het gebruik van Oxyglobin?  

De bijwerkingen die worden waargenomen bij het gebruik van Oxyglobin worden veroorzaakt door 

het geneesmiddel enerzijds en de onderliggende oorzaak van de anemie anderzijds. Mogelijke 

bijwerkingen zijn verkleuring van de huid, de slijmvliezen (bekleding van lichaamsholtes) en de 

sclera (het wit van het oog), donkere stoelgang en verkleurde of troebele urine. Een vaak 

voorkomende bijwerking is ‘circulatie-overload’ (waarbij het bloedvocht uit de bloedvaten lekt), wat 

tachypnee (snelle ademhaling), dyspnee (kortademigheid), rauwe longgeluiden en longoedeem 

(vochtophoping in de longen) veroorzaakt. Andere, veel voorkomende bijwerkingen zijn braken, 

verlies van eetlust en koorts. Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de gerapporteerde 

bijwerkingen van Oxyglobin. 

Oxyglobin mag niet worden toegediend aan dieren die al Oxyglobin hebben gekregen, of aan 

honden met een verhoogd risico op circulatie-overload in geval van aandoeningen zoals oligurie of 

anurie (weinig of niet urineren) of een gevorderde hartaandoening. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die 
het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Voorzorgsmaatregelen zijn niet nodig. 
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Waarom is Oxyglobin goedgekeurd?  

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) is tot de conclusie 

gekomen dat de voordelen van Oxyglobin groter zijn dan de risico’s ervan voor het geven van 

zuurstofdragende ondersteuning aan honden ter verbetering van de klinische tekens van anemie 

en dit gedurende minstens 24 uur, onafhankelijk van de onderliggende aandoening, en heeft de 

aanbeveling gedaan een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Oxyglobin. Een 

overzicht van de voordelen en risico’s is te vinden in de wetenschappelijke bespreking van dit 

EPAR. 

Overige informatie over Oxyglobin: 

De Europese Commissie heeft op 14 juli 1999 een in de hele Europese Unie geldige vergunning 

voor het in de handel brengen van Oxyglobin verleend. Op het etiket/de buitenverpakking staat of 

dit geneesmiddel al dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in maart 2012. 
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