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1.	 	NAAM	EN	ADRES	VAN	DE	HOUDER	VAN	DE	VERGUNNING	VOOR	HET	IN	
DE	HANDEL	BRENGEN	EN	DE	FABRIKANT	VERANTWOORDELIJK	VOOR	
VRIJGIFTE,	INDIEN	VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 Laboratories Ltd
105 Armagh Road
Newry
Co. Down
BT35 6PU
Verenigd Koninkrijk

2.	 	BENAMING	VAN	HET	DIERGENEESMIDDEL
Albiotic formula, oplossing voor intramammair gebruik voor runderen.
Lincomycine en neomycine

3.	 	GEHALTE	AAN	WERKZAME	EN	OVERIGE	BESTANDDELEN
Per injector van 10 ml:

Werkzame	bestanddelen:
Lincomycinehydrochloride, overeenkomend met lincomycine 330 mg
Neomycinesulfaat, overeenkomend met neomycine 100 mg

4.	 	INDICATIE(S)
Behandeling van klinische mastitis bij melkgevende runderen, veroorzaakt door Staphylococcus 
aureus (zowel penicillinase- als niet-penicillinase-producerende stammen), Streptococcus 
agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis en Escherichia coli.

5.	 	CONTRA-INDICATIE(S)
Niet gebruiken bij dieren die overgevoelig zijn voor lincomycine en/of neomycine.

6.	 	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.

7.	 	DIERSOORT	WAARVOOR	HET	DIERGENEESMIDDEL	BESTEMD	IS
Rund.

8.	 	DOSERING	VOOR	ELKE	DOELDIERSOORT,	WIJZE	VAN	GEBRUIK	EN	
TOEDIENINGSWEG
Driemalige toediening van 1 injector per geïnfecteerd kwartier met een interval van 12 uur.  
Wijze van toediening: intramammair, met de nodige voorzorgen i.v.m. de asepsis.

Albiotic formula, oplossing voor intramammair 
gebruik voor runderen



Proof Nº

Component

Pharma Code

PAR

Description

Market

Supplier

Supplier Nº

Perigord Nº

Colours

Time:Date:
TEXT SIZE
The BODY text

on this A/W is at:

Dimensions

Drawing Number

20 Apr 15 10:34

03

Leaflet

34

PAR‑2015‑0021640

Netherlands

Norbrook ‑ UK

792003I01

250567

Lincocin Forte

8.0 pt

110 x 216 mm

94635

Black

Profile

9.	 	AANWIJZINGEN	VOOR	EEN	JUISTE	TOEDIENING
Indien nodig, de tepel(s) of het hele uier grondig wassen met warm water en een geschikt 
antisepticum, en grondig afdrogen. Het kwartier volledig uitmelken. Het slotgat ontsmetten met 
een alcoholdoekje of een ander aangepast desinfectans.
Gebruik een nieuw doekje voor elke tepel. Het dopje van de plastic canule verwijderen. Breng 
de top van de canule in het tepelkanaal. De zuiger volledig neerdrukken om de volledige inhoud 
van de injector in te brengen, en vervolgens het kwartier zacht masseren om het product tot in 
de melkcysterne te brengen. Na toediening wordt aangeraden alle tepels met een goedgekeurde 
tepeldip te ontsmetten.

10.		WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: 1 dag.
Melk: 84 uren.

11.	 	SPECIALE	VOORZORGSMAATREGELEN	BIJ	BEWAREN
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.

12.		SPECIALE	WAARSCHUWINGEN
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in 
gevoeligheid van bacteriën voor lincomycine en/of neomycine worden bacteriologisch 
onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.
In verband met sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct 
huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.
Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.
Dit product mag niet gebruikt worden samen met macroliden zoals bijvoorbeeld erythromycine, 
omdat lincomycine en de macroliden elkaars werking kunnen antagoneren op de werkingsplaats, 
de 50S-subunit van het ribosoom.
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel 
niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

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
8 april 2015

15.	 	OVERIGE	INFORMATIE
Kartonnen doos met 3, 12, 24 of 96 injectoren à 10 ml, inclusief alcoholdoekjes.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht
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