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BIJSLUITER

SUPER ORNITHOSEMIX
poeder voor toediening in drinkwater
voor duiven

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN
DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,
INDIEN VERSCHILLEND

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

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Lelypharma B.V., Zuiveringweg 42, 8243 PZ Lelystad

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Super Ornithosemix, poeder voor toediening in drinkwater
voor duiven

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzame bestanddelen:
Per gram :
Chloortetracyclinhydrochloride 200 mg;
Spiramycine 70 mg;
Broomhexinehydrochloride 1 mg;
Ronidazol 15 mg.

INDICATIES
Trichomoniasis
Voorste luchtweginfecties voorzaakt door Chlamydophila spp.,
Mycoplasma spp., Escherichia coli en Haemophylus spp.

CONTRA-INDICATIES
Geen

BIJWERKINGEN
Verminderde wateropname, neurotoxiciteit, groeiremming,
gewichtsvermindering, gestoorde spermatogenese, dunne 
faeces.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL
BESTEMD IS 
Duiven, niet toegestaan voor te consumeren dieren.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN
GEBRUIK EN VAN TOEDIENING
Oraal, via het drinkwater toedienen.
70 mg chloortetracyclinehydrochloride , 24, 5 mg spiramycine,
5,25 mg ronidazol en 0,35 mg broomhexinehydrochloride 
per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 14 tot 21 dagen.
(overeenkomend met 3,5 gram product per liter water)

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 
Zie hierboven

WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.
Het middel is enkel bestemd voor duiven die niet voor humane
consumptie bestemd zijn.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C.

Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking:
24 maanden
Gemedicineerd drinkwater: direct gebruiken, niet bewaren.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het
diergeneesmiddel bestemd is
Ronidazol is carcinogeen en mogelijk mutageen;
Ronidazol is toxisch bij langdurige behandeling van duiven;
Mogelijk nadelige effecten op de vruchtbaarheid van duiven
en de jonge duiven van dieren die behandeld zijn met dit
middel zijn niet uit te sluiten.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door 
degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Dit middel kan kanker en erfelijke genetische schade veroor-
zaken. Adem de stof niet in en vermijd aanraking met de huid.
Draag daartoe een stofmasker en geschikte handschoenen bij
verwerking van het poeder en geschikte handschoenen bij
handelingen met de oplossing. Spatten op de huid direct 
verwijderen en na spoelen met water. Niet eten of drinken 
tijdens het toepassen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Mogelijk nadelige effecten op de vruchtbaarheid van duiven
en de jonge duiven van dieren die behandeld zijn met dit
middel zijn niet uit te sluiten.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere
vormen van interactie
Niet combineren met andere antibacteriële of antiparasitaire
middelen.

Overdosering (symptomen, procedures in 
noodgevallen, antidota)
Geen bijzondere maatregelen bekend.

Belangrijke onverenigbaarheden
Niet combineren met andere antibacteriële of antiparasitaire
middelen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEES-
MIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikt diergeneesmiddel of restanten hiervan dienen in
overeenstemming met de nationale vereisten te worden 
verwijderd 

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST
IS HERZIEN
18 oktober 2013

OVERIGE INFORMATIE
Polyethyleen flacon à 100 gram met een polyethyleen 
schroefdop met een bijgesloten polypropyleen maatschep.
Een afgestreken maatschep bevat 3,5 gram poeder.

REG NL 1710

Kanalisatie 
UDD


