Bijsluiter
OXYTETRACYCLINE 10% + P.V.P. Pro Inj.
oplossing voor injectie voor rund, varken, 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
Registratiehouder:
ALFASAN NEDERLAND B.V.
Kuipersweg 9
Postbus 78
3440 AB WOERDEN
Tel.: 0348 - 416945
Fax: 0348 – 423577
alfasan@wxs.nl
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Alcomed B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Oxytetracycline 10% + P.V.P.. Pro Inj. 100mg/ml, oplossing voor injectie voor rund, varken, hond en kat.
Oxytetracycline.
3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Oxytetracyclinehydrochloride:
100 mg
Hulpstoffen:
Natriumformaldehyde sulfoxylaat:
5 mg
Methylparahydroxybenzoat (E218):
1 mg
Propylparahydroxybenzoat (E216):
0,1 mg
4. INDICATIES
Rund:
-pneumonie, veroorzaakt door of vergezeld gaand van voor oxytetracycline gevoelige microorganismen,
waaronder Mannheimia haemolytica.
-behandeling van tussenklauwpanaritium veroorzaakt door Fusobacterium necroforus.
Varken:
-(broncho-) pneumonie veroorzaakt door of vergezeld gaand van Pasteurella multocida, Mannheimia
haemolytica, Bordetella bronchiceptica, en Actinobacillus pleuropneumoniae.
Hond, kat:
-infecties, veroorzaakt door voor oxytetracyline gevoelige micro-organismen.
5. CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij:
- Overgevoeligheid voor tetracyclines (bij tetracyclines bestaat volledige kruisovergevoeligheid).
- Lever- en nierinsufficiënties.
6. BIJWERKINGEN
Een milde irritatie (oedeem zwelling) op de plaats van injectie kan voorkomen bij runderen.
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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
Rund, varken, hond en kat.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Intramusculair:
4 ml per 100 kg lichaamsgewicht gedurende maximaal 3 dagen en
Rund:
maximaal 20 ml per injectieplaats.
Varken:
2-3 ml per 50 kg lichaamsgewicht.
Hond, kat:
1 ml per 10 kg lichaamsgewicht.
De flacon kan tot 22 keer veilig worden aangeprikt.
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen.
10. WACHTTERMIJN
Rund:
Melk:
4 dagen
Rund en varken:
(Orgaan)vlees:
35 dagen
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren bij 2-8 °C (in een koelkast).
Beschermen tegen vorst.
Beschermen tegen licht.
Houdbaarheid na eerste aanprikken van de flacon: 30 dagen
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
- Niet combineren met andere antimicrobiële middelen.
- Niet vaccineren wanneer oxytetracycline wordt gegeven.
- Resistentie kan zich snel ontwikkelen, kruisresistentie met andere tetracyclines is volledig.
- Bij optreden van overgevoeligheidsreacties (fotosensibiliteit) toedienen van oxytetracycline staken.
- De werkzaamheid van oxytetracycline wordt verminderd door meerwaardige kationen; derhalve geen ijzerinjecties toedienen in hetzelfde lichaamsdeel.
- Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid
van bacteriën voor oxytetracycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.
- In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.
- Kan tijdens dracht en/of lactatie worden gebruikt, mits er rekening wordt gehouden met de volgende bijwerkingen:
- Tetracyclines worden afgezet in het melk- en in het blijvend gebit en kunnen verkleuringen,
emailhypoplasie en verminderde mineralisatie veroorzaken;
- Het product wordt niet aanbevolen gedurende de laatste 2-3 weken van de dracht;
- Oxytetracycline wordt uitgescheiden in de melk, maar de concentraties zijn relatief laag.
- Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen zoals penicillines en cephalosporines.
- Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.
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.
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
3 juli 2013
15. OVERIGE INFORMATIE
Flacons 12 x 100 ml, 6 x 250 ml, 6 x 500 ml, in polystyrene omverpakking.
REG. NL 9545
KANALISATIE
UDD

