
Poeder voor oplossing voor injectie voor rund en varken

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:
Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA
Puurs
België

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Excenel®

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml gereconstitueerd product:
Werkzaam bestanddeel: ceftiofur (als ceftiofur-natrium): 50 mg
Hulpstoffen: water voor injectie

4. INDICATIES
Indicaties:
Rund:
• Luchtweginfecties veroorzaakt door Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, 
Pasteurella multocida en Haemophilus somnus.
• Acute interdigitale necrobacillose (tussenklauwpanaritium) geassociëerd met 
Fusobacterium necrophorum en Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas 
assacharolytica).
Varken:
• Luchtweginfecties veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Salmonella choleraesuis en Streptococcus suis.

5. CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor ceftiofur. Niet gebruiken bij pluimvee 
(inclusief eieren) in verband met het risico van verspreiding van antimicrobiële 
resistentie naar de mens.

6. BIJWERKINGEN
Op de injectieplaats wordt incidenteel een pijnreactie waargenomen; deze is 
meestal kort en van voorbijgaande aard. Er werd echter geen macroscopisch 
zichtbare weefselirritatie waargenomen bij runderen of varkens welke werden 
behandeld volgens het aanbevolen doseringsschema en die geslacht werden na 
het verstrijken van de wachttermijn.
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. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 
Rund en varken

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

Dosering:
Rund:
Intramusculair: 1 ml per 50 kg (1 mg ceftiofur per kg lichaamsgewicht) éénmaal 
daags:
• Luchtweginfecties: gedurende 3-5 opeenvolgende dagen met een tussentijd van 
24 uur.
• Tussenklauwpanaritium: gedurende 3 opeenvolgende dagen met een tussentijd 
van 24 uur.
Varken:
Intramusculair: 1 ml per 16 kg (3 mg ceftiofur per kg lichaamsgewicht) éénmaal 
daags, gedurende 3 opeenvolgende dagen met een tussentijd van 24 uur. Indien na 
3 tot 5 dagen geen verbetering optreedt, moet de diagnose opnieuw gesteld worden.
Toedieningswijze:
Rund en varken: intramusculair.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Bereiding van de oplossing voor injectie:
• los 1 g steriel poeder op in 20 ml geconserveerd steriel water voor injectie,
• los 4 g steriel poeder op in 80 ml geconserveerd steriel water voor injectie.
Het oplossen moet snel gebeuren. De aldus verkregen oplossing bevat 50 mg 
ceftiofur per ml. 

10. WACHTTERMIJN
Rund: vlees: 1 dag, melk: 0 dagen
Varken: vlees: 2 dagen

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Houdbaarheid:
Ongeopende flacon (vóór oplossen): zie datum vermeld op de verpakking.
Houdbaarheid na oplossen volgens voorschrift:
• 7 dagen indien bewaard in de koelkast (2-8°C);
• 12 uur indien bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).
Voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
Vóór oplossen: bewaren bij 2°C tot 8°C (in een koelkast). Niet in de vriezer bewaren.
Na oplossen: zie onder Houdbaarheid
Buiten invloed van licht bewaren. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
De kleur van het poeder kan variëren van gebroken wit tot geel-bruin. De kleur heeft 
echter geen invloed op de werkzaamheid.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
- Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker:
In verband met sensibilisatie, mogelijke overgevoeligheidsreacties en 
contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. 
Draag daartoe handschoenen.  
Het product selecteert voor resistente stammen, zoals bacteriën die 
breedspectrumbètalactamasen (ESBL) produceren en mogelijk een risico vormen 
voor de volksgezondheid als deze stammen zich bijv. via voedsel verspreiden naar  
de mens. Daarom dient het gebruik van het product te worden beperkt tot 
behandeling van klinische aandoeningen die onvoldoende gereageerd hebben, of  
waarvan verwacht wordt dat ze onvoldoende zullen reageren, (dit wil zeggen zeer  
acute gevallen wanneer behandeling moet worden ingesteld zonder 
bacteriologische diagnose) op eerstelijnsbehandeling. Bij gebruik van het product 
dient rekening gehouden te worden met officiële, nationale en regionale richtlijnen 
voor het gebruik van antimicrobiële middelen. Toenemend gebruik waaronder 
gebruik van het product dat afwijkt van de voorschriften die in de SPC gegeven 
worden, kan de prevalentie van een dergelijke resistentie doen toenemen. Waar  
mogelijk dient het product uitsluitend te worden gebruikt op basis van 
gevoeligheidstesten.
Het product is bedoeld voor de behandeling van afzonderlijke dieren. Niet gebruiken 
voor ziektepreventie of als onderdeel van gezondheidsprogramma’s voor kuddes. 
Behandeling van groepen dieren dient strikt te worden beperkt tot reeds bestaande 
ziekte-uitbraken overeenkomstig de goedgekeurde gebruiksvoorwaarden.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.
Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.

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
18 november 2013

15. OVERIGE INFORMATIE
Farmacologische eigenschappen:
Ceftiofur is een cefalosporine van de nieuwe generatie, dat actief is tegen veel 
Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, inclusief ß-lactamase producerende 
stammen. Ceftiofur remt de bacteriële celwandsynthese en heeft daardoor een 
bactericide werking. De maximale plasmaspiegel wordt binnen 1 uur bereikt.
Verpakking: 
Glazen flacons die 1 g of 4 g poeder bevatten.
Geconserveerd steriel water voor bereiding van de oplossing is separaat leverbaar.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
DIERGENEESMIDDEL – Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
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