
BD/2010/REG NL 8690/case 112261

In overeenstemming met de 

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Gezien het verzoek van Pfizer Animal Health B.V. te CAPELLE A/D IJSSEL 
d.d. 4 augustus 2009  tot wijziging van de registratie;

Gelet op de artikelen 3,  4 en 6 van de Diergeneesmiddelenwet 
(Stb.1985,410);

Gehoord de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen ;

BESLUIT:

1. De wijziging van het diergeneesmiddel SYNULOX SMAKELIJKE TABLETTEN 
500 MG, ingeschreven onder nummer REG NL 8690 , zoals aangevraagd d.d.  
4 augustus 2009 , is goedgekeurd.

2. De gewijzigde Samenvatting van Productkenmerken b ehorende bij het 
diergeneesmiddel SYNULOX SMAKELIJKE TABLETTEN 500 MG, ingeschreven 
onder nummer REG NL 8690  treft u aan als bijlage A behorende bij dit 
besluit.

3. Het gewijzigde etiket en, in voorkomend geval, de  gewijzigde 
bijsluiter behorende bij het diergeneesmiddel SYNULOX SMAKELIJKE 
TABLETTEN 500 MG, ingeschreven onder nummer REG NL 8690  treft u aan 
als bijlage B behorende bij dit besluit.

4. Deze beschikking treedt heden in werking.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HOOFD BUREAU DIERGENEESMIDDELEN, 



BIJLAGE A

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN



1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

SYNULOX SMAKELIJKE TABLETTEN 500 MG voor honden

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Per tablet 

Werkzame bestanddelen:

Amoxicilline (als 
amoxicilline-trihydraat)

400 mg

Clavulaanzuur (als 
kaliumclavulanaat)

100 mg

Hulpstoffen:

Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpsto ffen.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Roze/rode tablet met breukstreep  

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Doeldiersoort

Hond

4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoort

�Huidinfecties (incl. oppervlakkige en diepe pyoderm ieën) 
veroorzaakt door Stafylococcen (incl. beta-lactamas e 
producerende stammen) en Streptococcen.

�Urineweginfecties veroorzaakt door Stafylococcen (i ncl. 
beta-lactamase producerende stammen), Streptococcen , 
Escherichia coli (incl. beta-lactamase producerende 
stammen), Fusobacterium necrophorum en Proteus spp.

� Luchtweginfecties veroorzaakt door Stafylococcen (i ncl. 
beta-lactamase producerende stammen), Streptococcen , 
Pasteurella spp. en Bordetella bronchiseptica.

�Enteritiden veroorzaakt door Escherichia coli (incl. beta-
lactamase producerende stammen), Proteus spp. en Salmonella 
spp. (incl. beta-lactamase producerende stammen).

�Mondslijmvliesinfecties veroorzaakt door Clostridia , 
Corynebacteria, Stafylococcen (incl. beta-lactamase  
producerende stammen), Streptococcen, Bacteroides s pp. 



(incl. beta-lactamase producerende stammen), Fusobacterium 
necrophorum en Pasteurella spp..

4.3 Contra-indicaties

Niet toepassen bij dieren die overgevoelig zijn voo r 
penicillines.

4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waa rvoor het 
diergeneesmiddel bestemd is

Niet toedienen aan honden lichter dan 10 kg.

4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dier en

Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening g ehouden te 
worden met het officiële en nationale beleid ten aa nzien van 
antimicrobiële middelen. 
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van 
de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën 
voor penicillines worden bacteriologisch onderzoek en 
gevoeligheidstesten aanbevolen.  
Net als andere penicillines mag het product niet or aal worden 
toegediend aan kleine knaagdieren en haasachtigen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene  die het 
geneesmiddel aan de dieren toedient 

Penicillines en cefalosporines kunnen 
overgevoeligheidsreacties veroorzaken na injectie, inhalatie, 
inslikken of na contact met de huid. Overgevoelighe id voor 
penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefal osporines 
en omgekeerd. Allergische reacties veroorzaakt door  deze 
substanties kunnen in sommige gevallen ernstig zijn . 
1. In geval van overgevoeligheid elk contact met he t product 
vermijden. 
2. In verband met sensibilisatie en mogelijke 
contactdermatitis dient bij toepassing direct huidc ontact te 
worden vermeden. Draag daartoe handschoenen. 
3. In geval van optreden van symptomen na contact, zoals 
huiduitslag of aanhoudende irritatie van de ogen, d ient het 
advies van een arts gevraagd worden en de bijsluite r of het 
etiket te worden getoond.
Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of 
moeilijkheden met ademhalen zijn ernstiger symptome n, die 
onmiddellijke medische verzorging vereisen. 

4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Allergische reacties (allergische huidreacties, ana fylaxie) 
kunnen voorkomen, de behandeling dient dan onmiddel lijk te 
worden stopgezet. 
Tegenmaatregelen bij een allergische reactie zijn:



In het geval van anafylaxie: epinefrine (adrenaline ) en 
glucocorticoïden;  
In het geval van allergische huidreacties: antihist aminica en 
/ of glucocorticoïden

Bij gebruik van dit product kunnen incidenteel gast ro-
intestinale stoornissen (braken, diarree, anorexia)  
voorkomen.

4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het product is niet bewezen tijde ns dracht 
en lactatie in het doeldier. Uit laboratoriumonderz oeken bij 
ratten zijn geen aanwijzingen gekomen die wijzen op  
teratogene of foetotoxische effecten. Het product u itsluitend 
gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordelin g van de 
verantwoordelijke dierenarts.

4.8 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van 
interactie

De bactericide werking van amoxicilline kan worden verminderd 
door het gelijktijdig gebruik van bacteriostatische  stoffen 
zoals macroliden, tetracyclinen, sulfonamiden en 
chlooramfenicol.  

4.9 Dosering en toedieningsweg

Voor orale toediening 

Dosering:
� 12,5 mg per kg lichaamsgewicht, 2x daags.

� Bij hardnekkige infecties (o.a. luchtweginfecties) wordt 
aanbevolen de dosering te verdubbelen (25 mg/kg 
lichaamsgewicht, 2x daags). 

Behandelingsduur : 
� voor het merendeel van de infecties: 5-7 dagen; 
� in chronische gevallen, waarbij veel weefselbeschad iging is

opgetreden, verdient het aanbeveling de onderstaand e 
behandelingsduur aan te houden:
-Chronische huidinfecties: 10-20 dagen.
-Chronische cystitis: 10-28 dagen.
-Luchtweginfecties: 7-10 dagen.

4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgeva llen, 
antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen beke nd dan die 
genoemd onder 4.6.

4.11 Wachttermijn



Niet van toepassing.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacotherapeutische groep: Combinaties van penicillines en 
beta-lactamase remmers.

ATCvet-code: QJ01CR02

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Een amoxicilline-clavulaanzuur combinatie is is eff ectief 
tegen een breed scala van klinisch relevante bacter iën bij 
honden. Resistentie van bacteriën tegen antibiotica  uit de 
penicillinegroep wordt meestal veroorzaakt door enz ymen, β-
lactamasen geheten. Deze enzymen vernietigen het an tibioticum 
voordat dit op de bacterie zelf kan inwerken. Het 
clavulaanzuur doorbreekt dit verdedigingsmechanisme  door het 
β-lactamase te inactiveren. Door deze werking van 
clavulaanzuur wordt het werkingsspectrum van amoxic illine 
uitgebreid met micro-organismen, welke resistent zi jn 
tengevolge van de produktie van voor clavulaanzuur gevoelige 
β-lactamasen. 
In vitro is een amoxicilline-clavulaanzuur combinatie actie f 
tegen een breed spectrum van klinisch belangrijke a erobe en 
anaerobe bacteriën inclusief: Gram -positieven: Staphylococcen 
(inclusief ß-lactamase vormende stammen), Streptoco ccen, 
Peptostreptococcus spp., Corynebacteria, Clostridia. Gram -
negatieven: Escherichia coli (inclusief de meeste ß-lactamase 
producerende stammen), Bacteroides spp. (inclusief ß-
lactamase vormende stammen), Salmonella spp. (inclusief ß-
lactamase vormende stammen), Bordetella bronchiseptica, 
Fusobacterium necrophorum, Klebsiella spp, Proteus spp., 
Pasteurella spp.

5.2. Farmacokinetische gegevens

Amoxicilline  wordt goed geabsorbeerd na orale toediening. Bij 
de hond is de systemische biobeschikbaarheid 60 tot  70%. Na 
absorptie worden de hoogste concentraties gevonden in de 
nieren (urine) en de gal, dan in de lever, de longe n, het 
hart en de milt. De distributie van amoxicilline in  de 
cerebrospinale vloeistof is zwak tenzij het hersenv lies 
ontstoken is. 
Amoxicilline wordt voornamelijk uitgescheiden via d e nieren 
(onveranderd in de urine).
Clavulaanzuur  wordt goed geabsorbeerd na orale toediening en 
bezit farmacokinetische eigenschappen die overeenko men met 



die van amoxicilline. Clavulaanzuur kenmerkt zich d oor een 
goede weefseldistributie (extracellulair) maar drin gt weinig 
door in de melk en de cerebrospinale vloeistof. Het  wordt 
uitgescheiden via de nieren in een onveranderde vor m met een 
eliminatie halfwaarde tijd van ongeveer 75 minuten.  Aangezien 
de concentratie van clavulaanzuur in het lichaam ge deeltelijk 
afhank elijk is van zijn interactie met de β-lactamasen, zijn de farmacokinetische studies 
voornamelijk gericht op amoxicilline.

Honden
Verschillende studies, waarbij 60 honden het produc t kregen 
in een dosering van 12,5 mg/kg, geven voor amoxicll ine een 
Tmax tussen 1 en 2 uur en een C max tussen 5,0 en 8, 28 µg/ml. De 
gemiddelde eliminatie halfwaarde tijd van amoxicilline bevindt zich tussen 1,15 en 
1,44 uur.
De C max voor clavulaanzuur bedraagt 0,8 à 1, 97 µg/ml met een Tmax 
van 0,5 à 1,5 uur. De eliminatie halfwaarde tijd be draagt 
0,49 à 0,82 uur.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Magnesium stearaat (E572)
Natrium Starch Glycollaat, gedroogd
Siliciumdioxide (E551)
Gewalsdroogde gist 
Erythrosine kleurstof (E127)
Microcrystallijne cellulose, gedroogd (E460)

6.2 Onverenigbaarheden

Niet van toepassing

6.3 Houdbaarheidstermijn

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de 
verkoopverpakking: 24 maanden

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of de vri ezer 
bewaren.

6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking

Aluminium met kunststof gecoate strip à 2 tabletten  in een 
kartonnen doos.
De kunststof coating bestaat uit een LDPE film.
De kartonnen doos bevat 10 of 100 tabletten. 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijderi ng van het 
ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het g ebruik van 



een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal 

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan  dienen in 
overeenstemming met de nationale vereisten te worde n 
verwijderd. 

7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN

Pfizer Animal Health 
B.V.
Postbus 37 Rivium Westlaan 142
2900 AA Capelle a/d 
IJssel

2909 LD Capelle a/d 
IJssel

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 8690

9. DATUM LAATSTE VERLENGING VAN DE VERGUNNING

26 APRIL 2001

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

22 april 2010

KANALISATIE

UDA



BIJLAGE B

ETIKETTERING EN BIJSLUITER



I. ETIKETTERING



GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos met 10 of 100 tabletten à 500 mg

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Synulox smakelijke tabletten 500 mg voor honden

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per tablet:
Amoxicilline (als amoxicilline trihydraat): 400 mg
Clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat):         100 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Roze/rode tablet met breukstreep  

4. VERPAKKINGSGROOTTE

10 tabletten
100 tabletten

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond

6. INDICATIES

Huidinfecties 
Urineweginfecties 
Luchtweginfecties
Enteritiden 
Mondslijmvliesinfecties  
Voor volledige indicaties: zie bijsluiter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Dosering:
� 12,5 mg / kg lichaamsgewicht, 2x daags.
� Bij hardnekkige infecties (o.a. luchtweginfecties) wordt 

aanbevolen de dosering te verdubbelen (25 mg/kg 
lichaamsgewicht, 2x daags).

* zie voor de juiste dosering ook de bijsluiter

Lees vóór gebruik de bijsluiter.



8. WACHTTERMIJN

-

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Niet toedienen aan honden lichter dan 10 kg.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of de vri ezer bewaren. 

12. 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 worde n verwijderd. 

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN 
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET 
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING 

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
UDA

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDE REN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 

Pfizer Animal Health BV
Postbus 37
2900 AA Capelle a/d IJssel
Nederland

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 8690



17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Batch



GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN 
WORDEN VERMELD

Blister met 2 tabletten à 500 mg

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Synulox smakelijke tabletten 500 mg voor honden
Amoxicilline
Clavulaanzuur

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN

Pfizer Animal Health B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

4. PARTIJNUMMER

Batch:

5. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.



II. BIJSLUITER



BIJSLUITER

Synulox smakelijke tabletten 500 mg voor honden

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR 
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND 

Registratiehouder:
Pfizer Animal Health BV
Postbus 37
2900 AA Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Haupt Pharma Latina S.r.l
SS 156 Km 47,600 
04100 Borgo San Michele (Latina) 
Italië

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Synulox smakelijke tabletten 500 mg voor honden

Amoxicilline 
Clavulaanzuur 

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per tablet:

Werkzame bestanddelen:

Amoxicilline (als 
amoxicilline-trihydraat)

400 mg

Clavulaanzuur (als 
kaliumclavulanaat)

100 mg

4. INDICATIES

� Huidinfecties (incl. oppervlakkige en diepe pyoderm ieën) 
veroorzaakt door Stafylococcen (incl. beta-lactamas e 
producerende stammen) en Streptococcen.

� Urineweginfecties veroorzaakt door Stafylococcen (i ncl. beta-
lactamase producerende stammen), Streptococcen, Escherichia 
coli (incl. beta-lactamase producerende stammen), 
Fusobacterium necrophorum en Proteus spp..



� Luchtweginfecties veroorzaakt door Stafylococcen (i ncl. 
beta-lactamase producerende stammen), Streptococcen , 
Pasteurella spp. en Bordetella bronchiseptica.

� Enteritiden veroorzaakt door Escherichia coli (incl. beta-
lactamase producerende stammen), Proteus spp. en Sa lmonella 
spp. (incl. beta-lactamase producerende stammen).

� Mondslijmvliesinfecties veroorzaakt door Clostridia , 
Corynebacteria, Stafylococcen (incl. beta-lactamase  
producerende stammen), Streptococcen, Bacteroides s pp. (incl. 
beta-lactamase producerende stammen), Fusobacterium 
necrophorum en Pasteurella spp.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet toepassen bij dieren die overgevoelig zijn voo r 
penicillines.

6. BIJWERKINGEN

Allergische reacties (allergische huidreacties, ana fylaxie) 
kunnen voorkomen, de behandeling dient dan onmiddel lijk te worden 
stopgezet. 
Tegenmaatregelen bij een allergische reactie zijn:
In het geval van anafylaxie: epinefrine (adrenaline ) en 
glucocorticoïden;  
In het geval van allergische huidreacties: antihist aminica en / 
of glucocorticoïden

Bij gebruik van dit product kunnen incidenteel gast ro-intestinale 
stoornissen (braken, diarree, anorexia) voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige rea cties 
vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermel d, wordt u 
verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen .

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 

Hond

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN 
TOEDIENINGSWEG

Voor orale toediening.
Dosering:

� 12,5 mg per kg lichaamsgewicht, 2x daags.
� Bij hardnekkige infecties (o.a. luchtweginfecties) wordt 
aanbevolen de dosering te verdubbelen (25 mg/kg 
lichaamsgewicht, 2x daags).

Behandelingsduur;
Voor het merendeel van de infecties bedraagt de beh andelingsduur 
5 tot 7 dagen.



In chronische gevallen, waarbij veel weefselbeschad iging is 
opgetreden, verdient het aanbeveling de onderstaand e 
behandelingsduur aan te houden:

- chronische huidinfecties: 10-20 dagen
- chronische cystitis: 10-28 dagen
- luchtweginfecties: 7-10 dagen

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 

Synulox smakelijke tabletten worden veelal door hon den uit de 
hand opgenomen. Het is ook mogelijk de tabletten fi jn te wrijven 
en toe te dienen met een beetje voedsel.

10. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 

Niet bewaren boven 25º C. Niet in de koelkast of de  vriezer 
bewaren. 
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld  op het 
etiket. 
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoo r het 
diergeneesmiddel bestemd is

Niet toedienen aan honden lichter dan 10 kg. 
Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dier en
Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening g ehouden te 
worden met het officiële en nationale beleid ten aa nzien van 
antimicrobiële middelen. 
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de 
tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bac teriën voor 
penicillines worden bacteriologisch onderzoek en 
gevoeligheidstesten aanbevolen. 
Net als andere penicillines mag het product niet or aal worden 
toegediend aan kleine knaagdieren en haasachtigen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene  die het 
geneesmiddel aan de dieren toedient 
Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligh eidsreacties 
veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of na  contact met 
de huid. Overgevoeligheid voor penicillines kan lei den tot 
kruisreacties met cefalosporines en omgekeerd. Alle rgische 
reacties veroorzaakt door deze substanties kunnen i n sommige 
gevallen ernstig zijn. 
1. In geval van overgevoeligheid elk contact met he t product 
vermijden. 



2. In verband met sensibilisatie en mogelijke conta ctdermatitis 
dient bij toepassing direct huidcontact te worden v ermeden. Draag 
daartoe handschoenen. 
3. In geval van optreden van symptomen na contact, zoals 
huiduitslag of aanhoudende irritatie van de ogen, d ient het 
advies van een arts gevraagd worden en de bijsluite r of het 
etiket te worden getoond.
Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of moeilijkheden 
met ademhalen zijn ernstiger symptomen, die onmidde llijke 
medische verzorging vereisen. 
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De veiligheid van het product is niet bewezen tijde ns dracht en 
lactatie in het doeldier. Uit laboratoriumonderzoek en bij ratten 
zijn geen aanwijzingen gekomen die wijzen op terato gene of 
foetotoxische effecten. Het product uitsluitend geb ruiken 
overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de 
verantwoordelijke dierenarts.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vor men van 
interactie
De bactericide werking van amoxicilline kan worden verminderd 
door het gelijktijdig gebruik van bacteriostatische  stoffen zoals 
macroliden, tetracyclinen, sulfonamiden en chlooram fenicol. 
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen beke nd dan die 
genoemd onder bijwerkingen.
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 worde n verwijderd. 

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS  HERZIEN

22 april 2010

15. OVERIGE INFORMATIE

Een amoxicilline-clavulaanzuur combinatie is effect ief tegen een 
breed scala van klinisch relevante bacteriën bij ho nd en kat. 
Resistentie van bacteriën tegen antibiotica uit de 
penicillinegroep wordt meestal veroorzaakt door enz ymen, β-
lactamasen geheten. Deze enzymen vernietigen het an tibioticum 
voordat dit op de bacterie zelf kan inwerken. Het c lavulaanzuur 
doorbreekt dit verdedigingsmechanisme door het β-lactamase te 
inactiveren. Door deze werking van clavulaanzuur wo rdt het 
werkingsspectrum van amoxicilline uitgebreid met mi cro-
organismen, welke resistent zijn tengevolge van de productie van 
voor clavulaanuur gevoelige β-lactamasen. 
In vitro is een amoxicilline-clavulaanzuur combinatie actie f 
tegen een breed spectrum van klinisch belangrijke a erobe en 
anaerobe bacteriën inclusief: Gram -positieven: Staphylococcen 
(inclusief ß-lactamase vormende stammen), Streptoco ccen, 



Peptostreptococcus spp., Corynebacteria, Clostridia. Gram -
negatieven: Escherichia coli (inclusief de meeste ß-lactamase 
producerende stammen), Bacteroides spp. (inclusief ß-lactamase 
vormende stammen), Salmonella spp. (inclusief ß-lactamase 
vormende stammen), Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium 
necrophorum, Klebsiella spp. , Proteus spp ., Pasteurella spp .

Verpakkingen:

Doos met 5 blisters van 2 tabletten à 500 mg.
Doos met 50 blisters van 2 tabletten à 500 mg.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten  in de handel 
worden gebracht.
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