V.nr. 095915
Deklaration: 1 g pulver indeholder: Doxycyclin 750 mg (svarende til 932,8 mg/g doxycyclinhyclat), Lactosemonohydrat til 1 g.

Oralt pulver

Dyrearter lægemidlet er bestemt til: Svin

Til svin

Indikationer: Behandling af infektioner forårsaget af doxycyclinfølsomme mikroorganismer.
Kontraindikationer: Må ikke anvendes til dyr, der tidligere har udvist overfølsomhed over for
tetracycliner.

Dosering til grise: 14 mg Doxycyclin ”ScanVet” Vet pulver pr. kg kropsvægt om dagen (10,5 mg
doxycyclin/kg kropsvægt/dag) i 5 dage. I tilfælde af administration sammen med drikkevand,
skal den totale mængde Doxycyclin ”ScanVet” Vet. pulver, der skal bruges til behandling af hele
flokken på en dag, udregnes på følgende måde:
Dosis Doxycyclin pulver (mg/kg) x gennemsnitlig legemsvægt (kg) x antal dyr = X mg Doxycyclin pulver pr. dag x 1000

Mængden til 1000 liter vand kan udregnes ved hjælp af følgende formel:
Dosis Doxycyclin pulver (mg/kg) x gennemsnitlig legemsvægt (kg) x antallet af dyr
Total vandforbrug i liter pr. dag

=

X mg Doxycyclin
pulver pr. 1000 liter

Den beregnede mængde blandes først med en lille mængde drikkevand indtil den er homogen.
Derefter tilsættes blandingen til den mængde drikkevand som totalt konsumeres inden for 12 –
24 timer. Resten af dagen skal der gives vand uden medicin. Der skal laves friske opløsninger
hver dag. Opløsningen må ikke laves eller opbevares i metalbeholdere. Vær opmærksom på, at
dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Overdosering: Høj dosering over længere tid øger risikoen for infektioner i fordøjelsessystemet
med ikke-følsomme mikroorganismer.
Behandling i tilfælde af overfølsomhedsreaktioner: kortikosteroider, antihistaminer.
Interaktioner: Tetracycliner er primært bakteriostatisk. Samtidig anvendelse med baktericide
antibiotika (eks. penicillin, cephalosporiner, trimetoprim) kan eventuelt medføre antagonistisk
effekt. Doxycyclin bør derfor ikke anvendes samtidig med penicilliner og cephalosporiner.
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning: Studier på laboratoriedyr (rotte,
kanin) viste ikke teratogenicitet, embryotoksisk eller maternotoksisk effekt af doxycyclin. Sikkerheden blev ikke fastlagt hos drægtige og diegivende søer. Det anbefales ikke at anvende produktet til drægtige og diegivende søer.
Tilbageholdelsestider: Slagtning: 5 dage.
Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er
angivet på etiketten. Anvendes indenfor 24 timer efter opløsning i drikkevand.
Særlig(e) advarsel/advarsler: Der kan forekomme uforligelighed med alkaliske produkter eller
med medicin, der bliver ustabilt ved lav pH-værdi. Doxycyclin kan danne uopløselige komplekser
med divalente metalioner, særligt jern.
Særlige forsigtighedsregler for dyret: Det anbefales at kontrollere in-vitro følsomheden over
for de isolerede sygdomsfremkaldende bakterier. Drikkevandsfaciliteter (beholder, rør, sutter
etc.) bør rengøres grundigt efter ophør af behandlingen. Sygdom kan influere på dyrenes ædeog drikkemønster. Koncentrationen af Doxycyclin tilpasses herefter.
Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: På grund af risiko
for udvikling af overfølsomhed og kontakteksem, bør direkte kontakt med huden undgås. Handsker bør anvendes. Medicinrester på hud eller i øjne skylles omgående med vand.
Særlige forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse
af affald: Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.
Dato for seneste godkendelse af indlægssedlen:
Maj 2007

1 kg

Doxycyclin
'ScanVet' Vet
Doxycyclin 750 mg/g
svarende til 932,80 mg/g doxycyclinhyclat
1 g indeholder:
Doxycyclin
750 mg
(svarende til 932,8 mg/g
doxycyclinhyclat)
Lactosemonohydrat ad 1 g
Til dyr – kræver recept
Til svin p.o.
Læs brugsanvisningen på
bagsiden før brug.
Tilbageholdelsestid:
Slagtning: 5 dage.

Mt nr: 37090

Opbevares utilgængeligt
for børn
Anvendes indenfor 24
timer efter opløsning i
drikkevand
Markedsføringsindehaver:
ScanVet Animal Health A/S
Kongevejen 66
DK- 3480 Fredensborg

1 kg Doxycyclin 'ScanVet' Vet

Dosering: Doxycyclin “ScanVet” Vet. er til oral administration sammen med foder eller drikkevand.

1 kg Doxycyclin 'ScanVet' Vet

Bivirkninger: På grund af forstyrrelse af den normale tarmflora kan der forekomme diarré. I
alvorlige tilfælde bør behandlingen med doxycyclin stoppes. Som for alle tetracycliner kan allergiske reaktioner eller øget hudfølsomhed overfor UV-lys forekomme. Gulfarvning af knogler og
tænder samt defekt tandemalje kan ses efter anvendelse til unge dyr. Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De
kontakte Deres dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen,
og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Skema og vejledning kan findes under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

Fremstiller:
Kela Laboratoria N.V.
St.Lenaartseweg 48
B-2320 Hoogstraten

5ST0204J07

