BIJSLUITER
Amoxicilline 20% Pro Inj.

Suspensie voor injectie voor varken(biggen), hond en kat
1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN
VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland
Tel: 0348416945
Fax: 0348483676
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
AMOXICILLINE 20% PRO INJ., 200 mg/ml suspensie voor injectie voor biggen, hond en kat.
Amoxicilline-trihydraat 200 mg
3.

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Amoxicilline-trihydraat
200 mg
Hulpstoffen:
Benzylalcohol (E1519)
9 mg
Butylhydroxytolueen (E321)
0,2 mg
Gefractioneerde kokosnootolie

4.

INDICATIES
Varken (biggen):
- Behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt door Streptococcus suis.
Hond en kat:
- Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., E. coli en Gram-positieve coccen;
- Urineweginfecties veroorzaakt door Proteus spp., E. coli, Gram-positieve coccen;
- Huidinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp.;
- Mastitis veroorzaakt door E. coli, en Gram-positieve coccen.

5.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor amoxicilline.

6.

BIJWERKINGEN
Overgevoeligheidsreacties.
Er kan irritatie en zwelling op de injectieplaats ontstaan bij toediening aan biggen.
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Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld,
wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varken(biggen), hond en kat.

8.

DOSERING VOOR ELKE DIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Toedieningsweg:
Intramusculair of subcutaan
Dosering:
Varken (biggen): intramusculair;
-20 mg amoxicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen;
maximaal 5 ml per injectieplaats.

Hond en kat: intramusculair of subcutaan;
-10 mg amoxicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende minimaal 3-5 dagen.
Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te
worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden. De flacon voor gebruik goed schudden
gedurende 15 seconden of tot het product zichtbaar voldoende geresuspendeerd is.
9.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Goed schudden voor gebruik om het product weer in suspensie te brengen.

10. WACHTTERMIJN
Varken (biggen):
Orgaan (vlees): 63 dagen.
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.:
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren.
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid
van bacteriën voor amoxicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient.
In verband met irritatie sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij de toepassing direct
huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.
Gebruik tijdens dracht, lactaie of leg.
Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie.
Niet gelijktijdig met bacteriostatische middelen toepassen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder punt 6.
Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met
andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenartts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter
bescherming van het milieu.
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
20 september 2013.
15. OVERIGE INFORMATIE
KANALISATIE
UDD
REG NL 9421

