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GENTAPOL® B

oogdruppels

DIERGENEESMIDDEL UDA

Samenstelling
Bevat per ml waterige oplossing:
3 mg gentamicine (als gentamicinesulfaat) en 
10.000 I.E. polymyxine B sulfaat.

Beschrijving
GENTAPOL B oogdruppels zijn kleurloos en 
helder en bevatten als werkzame bestanddelen
gentamicinesulfaat en polymyxine B sulfaat.
Gentamicine is een antibioticum uit de groep
van de aminoglycosiden en heeft een 
bactericide werking tegen zowel gramnegatieve
als enkele grampositieve bacteriën.
Het antibacteriële spectrum van gentamicine
omvat staphylococcen, E. coli, Enterobacter,
Salmonella, Serratia, Klebsiella, Proteus,
Pasteurella, Pseudomonas aeruginosa en
Corynebacterium. De ontwikkeling van bacterië-
le resistentie is meestal te wijten aan over-
dracht van R-factoren middels plasmiden en
komt als regel voort uit het feit dat de bacterie
inactiverende enzymen produceert.
De resistentie gaat vaak gepaard met een 
multiple resistentie tegen andere, niet-
aminoglycoside, antibiotica.
Polymyxine B sulfaat heeft aan bactericide 
werking tegen uitsluitend specifieke 
gramnegatieve bacteriën, speciaal tegen
Pseudomonas aeruginosa en Escherichia coli.
Resistentie is (nog) niet waargenomen tegen
origineel gevoelige kiemen.
Het antimicrobiële spectrum van beide 
antibiotica bestrijkt bijna alle bacteriën welke
bij ooginfecties pathogeen zijn. Beide antibioti-
ca zijn alleen locaal werkzaam en daarom 
uitsluitend werkzaam bij externe ooginfecties.

Indicaties
Infecties van het voorste oogsegment, zoals
keratoconjunctivitis, allergische conjunctivitis,
sklerokeratitis en blepharitis veroorzaakt door
voor gentamicine en polymyxine B gevoelige
bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa,
Proteus spp., Staphylococcus aureus en
Escherichia coli bij hond en kat.

In acht te nemen veiligheidsmaatregelen
In verband met sensibilisatie en contact-
dermatitis dient bij de toepassing direct 
huidcontact vermeden te worden.
Draag daartoe handschoenen.

Wachttijd
Geen.

Toedieningswijze en dosering
Uitsluitend voor lokale toepassing in het oog bij
honden en katten.
De aanbevolen dosering bedraagt 1-2 druppels,
4 maal daags in de conjunctivaalzak brengen,
gedurende minimaal 3-5 achtereenvolgende
dagen.

Bewaring
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het
bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid aangebroken flacon: 30 dagen
bij kamertemperatuur (15-25°C). Voor gebruik
altijd controleren of de oplossing helder is en
geen verontreinigingen bevat.
Verontreinigde oplossing nooit gebruiken.

Verpakking
Druppelflacon met 5 ml.
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