
Smakelijkheid

• De dierenarts geeft een medicijnenkuur mee … en dan?

• Therapietrouw bij de behandeling van gezelschapsdieren met tabletten wordt door

onderzoekers geschat op slechts 44 tot 50%! *

• Vooral voor antibiotica geldt dat het niet volgens voorschrift afmaken van een kuur

duidelijke negatieve gevolgen kan hebben
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SYNULOX® TABLETTEN

* Barter LS et al. (1996) Owner compliance with short term antimicrobial medication in dogs. Austr. Vet. J. 74, 277-280
Grave K & Tanem H. (1999) Compliance with short term oral antimicrobial drug treatment. JSAP 40, 158-162
Berendsen M & Knol BW. (2002) Therapietrouw. Tijdschr. Diergeneeskd. 127, 548-551

Als redenen voor matige therapietrouw worden o.a. genoemd:

✔ Communicatie en voorlichting: eigenaar twijfelt aan nut van de kuur

= onjuiste inschatting ernst symptomen

= angst voor mogelijke bijwerkingen

= relatie eigenaar - dierenarts

✔ Tijdstippen waarop medicatie moet worden gegeven

✔ Problemen met ingeven van de medicijnen

… daar kan Synulox® wat aan doen!

✔ Bevatten uitgekiende smaakstoffen 

✔ Worden door veel honden en katten zo opgegeten

✔ Worden prima verdragen

En Synulox® is bovendien leverbaar als smakelijke druppels
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2 • Vergelijkende smakelijkheidsproef in asiel (Nederland, 2002)

➜ 66% van de katten at de
Synulox®-tabletten zonder
hulp van de eigenaar op

➜ 19 van de 40 katten aten de
Synulox®-tabletten spontaan op

➜ 1 van de 40 katten at de generiek-
tabletten spontaan op

➜ 58% van de eigenaren was 
van mening dat de smakelijkheid
van Synulox® een belangrijk
hulpmiddel is

➜ 89% van de meegegeven kuren 
is volledig afgemaakt

➜ Slechts 4% van de kuren is 
afgebroken wegens problemen 
met ingeven

➜ Slechts 2% van de kuren is gestopt
wegens misselijkheid/braken

3 • Veldproef bij 102 katten met mondholte-ontstekingen (Nederland, 2002)
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Proeven 1, 2 en 3:
Data on file,
Pfizer Animal Health BV

Spontaan Aarzelend Met hulp Geheel niet

Mee eens Geen mening Mee oneens

Kuur volledig afgemaakt Gestopt: wegens braken
Gestopt: niet in te geven Gestopt: overige oorzaken

Tablet spontaan opgegeten Tablet laten liggen
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1 • Veldproef bij 1475 katten (Duitsland, 1999-2000)


