
AST Farma B.V.
Oudewater 06/2

SULFATRIM® 400 mg/g Oral
Paste

Smakelijke pasta

Diergeneesmiddel UDA

REG NL 10351

Registratiehouder AST Beheer B.V.,
Oudewater.
Fabrikant: Produlab Pharma B.V.,
Raamsdonksveer.

Samenstelling
Werkzame bestanddelen per gram:
Trimethoprim 66,7 mg
Sulfadiazine 333,3 mg
Hulpstoffen:
Chlorocresol 2 mg
Anijsolie, glycerol, xanthaangom, polysorbaat
en water.
Elke injector bevat 45 g pasta.

Indicaties
Respiratoire infecties veroorzaakt door
Streptococcus spp, en/of Staphylococcus aureus;
Gastro-intestinale infecties veroorzaakt door 
E. coli; Urogenitale infecties veroorzaakt door
beta-hemolytische streptokokken;
Wondinfecties en abcessen veroorzaakt door
Streptococcus spp. en/of Staphylococcus aureus.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij paarden met een 
overgevoeligheid voor sulfonamiden of met 
ernstige lever- of nierinsufficiëntie.

Bijwerkingen
Niet bekend.
Indien u andere bijwerkingen vaststelt, gelieve
uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort waarvoor het diergenees-
middel is bestemd
Paard.

Dosering, wijze van gebruik en 
toedieningsweg
5 mg trimethoprim en 25 mg sulfadiazine per
kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 
maximaal 5 dagen.
Eén injector is voldoende voor een paard van
600 kg.
Op de zuiger staat een schaalverdeling; iedere
doseerstreep geeft een hoeveelheid pasta voor
50 kg lichaamsgewicht. Stel de berekende en
toe te dienen hoeveelheid pasta in en zet deze
vast met de instelschroef op de stang van de
injector. Verwijder vervolgens het bescherm-
kapje van de injector, open de mond van het
paard en spuit de pasta zover mogelijk achter
op de tong en laat het dier slikken. Om door-
slikken te bevorderen kan men de hand onder
de kin brengen en het hoofd optillen.

Aanwijzing voor een juiste toediening
Dezelfde injector niet voor meerdere dieren
gebruiken.

Wachttijd
Vlees: 14 dagen.
Niet voor gebruik bij dieren die melk voor 
menselijke consumptie produceren.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij 
bewaring 
Niet bewaren boven 25 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen
In verband met sensibilisatie en contact-
dermatitis dient bij toepassing direct huid-
contact vermeden te worden. Draag daartoe 
handschoenen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het
verwijderen van niet-gebruikte 
diergeneesmiddelen of eventuele 
restanten hiervan
Het ongebruikte diergeneesmiddel of restanten
hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale eisen verwijderd te worden.

Datum herziening tekst bijsluiter
17/07/2006.


