
BIJSLUITER

AUREOMYCIN® 10 mg/g oogzalf 
voor paarden, honden en katten

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:
AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Aureomycin 10 mg/g oogzalf voor paard, hond en kat

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Bevat per gram:
Werkzaam bestanddeel:
Chloortetracyclinehydrochloride 10,0 mg

INDICATIES
Infectieuze keratitis, conjunctivitis en blepharitis veroorzaakt door 
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophylus spp.,  
Proteus spp., Pseudomonas spp., Alcaligenes spp. en Moraxella bovis.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel  
of een van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor 
tetracyclines.

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.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL 
BESTEMD IS 
Paard, hond en kat.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK 
EN TOEDIENINGS WEG
Uitsluitend bestemd voor toediening in het oog.
4-6 keer per dag op het oog aanbrengen gedurende 3-5 dagen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
-

WACHTTERMIJN 
Paard: (Orgaan)vlees: 6 maanden

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de tube: 5 dagen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of 
geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor chloortetra-
cycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten 
aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het 
geneesmiddel aan de dieren toedient 
In verband met mogelijke sensibilisatie en/of contactdermatitis dient bij 
de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe 
handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de 
dracht en lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die 
genoemd onder rubriek “bijwerkingen”.

Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, 
moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen 
worden vermengd.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR  
HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIER-
GENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in 
overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS 
HERZIEN
17 september 2014

OVERIGE INFORMATIE
Tube van 5 gram.

REG NL 1620

KANALISATIE
UDD

AST Farma B.V.
Oudewater

Aureomycin_Bijsluiter_A5_def.indd   1 29-09-15   11:30


