AA OPTHACAF
Oogdruppels voor hond en kat

AA OPTHACAF ®
5 gram / 10 gram tube
Bevat: Chlooramfenicol + Vit. A
BIJSLUITER: AA-OpthaCaf oogdruppels voor honden en katten NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE: AA-Vet Diergeneesmiddelen N.V. Loofklapper 6-8 8256 SL Biddinghuizen.
BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL: OpthaCaf oogdruppels voor honden en katten. GEHALTE AAN
WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN Per gram: Werkzame bestanddelen: Chlooramfenicol 20
mg Retinolpalmitaat 15.000 I.E. INDICATIES: Voor behandeling van infecties van het voorste oogsegment
veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige pathogenen, met name conjunctivitis en keratitis
veroorzaakt door grampositieve kokken, Mycoplasmata, Corynebacterium en Chlamydia spp.
CONTRA-INDICATIES:Geen. BIJWERKINGEN: Geen bekend. 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.DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS:
Hond en kat. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG: Aanbrengen in de onderste conjunctivaalzak. Minimaal 4 maal daags een kleine hoeveelheid
aanbrengen in de onderste conjunctivaalzak. Bij duidelijke verbetering kan zowel de dosis als de
frequentie worden verlaagd tot algehele genezing is bereikt. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE
TOEDIENING . WACHTTERMIJN:Niet van toepassing. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
BEWAREN: Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden de 25°C. Niet in de
koelkast of de vriezer bewaren. Op een droge plaats bewaren. Tube rechtop bewaren (dop boven).

Houdbaarheid na eerste opening van de tube: 14 dagen. Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum
vermeld op het etiket na EXP. SPECIALE WAARSCHUWINGEN: Speciale voorzorgsmaatregelen voor
gebruik bij dieren Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te
zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën. Speciale
voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient In
verband met mogelijke onherstelbare effecten op het haemopoietische systeem en mogelijke
sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties, dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden.
Draag daartoe handschoenen. Onverenigbaarheden Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de
verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de
dracht en lactatie. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN: Ongebruikte
diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te
worden verwijderd. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN: 29 maart
2016. BD/2016/REG NL 116806 OVERIGE INFORMATIE: REG NL 116806 Tube met 5 of 10 gram Het
kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. KANALISATIE UDD

®

