
    

BD/2013/REG NL 1710/zaak 360234

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

In overeenstemming met de 

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Gezien het verzoek van Ast Beheer B.V. te Oudewater d.d. 23 februari 1987 tot 
registratie van het diergeneesmiddel SUPER ORNITHOSEMIX;

Gelet op artikel 2.19 van de Wet dieren;

Gehoord de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen;

BESLUIT:

1. De registratie van het diergeneesmiddel SUPER ORNITHOSEMIX, ingeschreven 
onder nummer REG NL 1710, zoals aangevraagd d.d. 23 februari 1987 is gewijzigd.

2. De gewijzigde Samenvatting van Productkenmerken behorende bij het 
diergeneesmiddel SUPER ORNITHOSEMIX, ingeschreven onder nummer REG NL 
1710 treft u aan als bijlage A behorende bij dit besluit.

3. De fabrikant mag tot 1 maart 2014 de bestaande voorraad (met ongewijzigde 
productinformatie) afleveren.

4. Deze beschikking is 1 september 2013 in werking getreden.
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DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

voor deze:

Utrecht, 18 oktober 2013

dhr. ir. F. Verheijen

Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen
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BIJLAGE A

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
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1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

SUPER ORNITHOSEMIX

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Werkzame bestanddelen:

Per gram :
Chloortetracyclinhydrochloride 200 mg;
Spiramycine 70 mg;
Broomhexinehydrochloride 1 mg;
Ronidazol 15 mg.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Poeder voor toediening in het drinkwater.

4. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacotherapeutische groep: Antimicrobieel middel. 

ATCvet-code: OJ51RF01

Chloortetracycline: 
Chloortetracycline is een bacteriostatisch antibioticum. Het antibacteriële spectrum is breed; het 
omvat gram-positieve en gram-negatieve aerobe en anaerobe organismen, Rickettsia, Ehrlichia, 
Mycoplasma spp. , Chlamydophila spp,  Plasmodium gallinaceum en Spirochaeta.
Dit spectrum maakt chloortetracycline nuttig in de therapie tegen vele bacteriële infecties, 
waaronder pasteurellose (vogel-cholera), bacteriële infecties van het respiratie-apparaat en het 
maagdarmkanaal.
Bij duiven, parkieten en papegaaien wordt chloortetracycline reeds geruime tijd toegepast bij de 
bestrijding van Chlamydophila  infecties, zoals voorkomen bij ornithose en  psittacose.

Spiramycine: 
Spiramycine behoort tot de groep van macroliden.
Het spectrum van spiramycine omvat zowel Gram-positieve als Gram-negatieve coccen, gram-
positieve bacteriën, mycoplasmata en enkele spirochaeten.
De werking van spiramycine is voornamelijk bacteriostatisch; pas bij hogere doseringen treedt 
een bactericide werking op.

Broomhexine: 
Broomhexine wordt toegepast om taai secreet in de luchtwegen minder visceus te maken. Bij 
luchtwegaandoeningen wordt het ophoesten van slijm eenvoudiger, de ademhaling wordt verlicht 
en de hoestprikkel wordt minder.
Het gebruik van broomhexine in combinatie met verschillende antibiotica, waaronder 
chloortetracycline en spiramycine  zou een potentiërend effect hebben op de 
antibioticaconcentraties in de tractus respiratorius. 

Ronidazol: 
Ronidazol dient in dit diergeneesmiddel ter versterking van de werking van spiramycine 
(synergisme). 
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5. KLINISCHE GEGEVENS

5.1 Doeldier

Duiven, niet toegestaan voor te consumeren dieren.

5.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van het doeldier

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

5.3 Contra-indicaties

Geen.

5.4 Bijwerkingen (frequentie en ernst)

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

5.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

5.6 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.

5.7 Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met andere antibacteriële of antiparasitaire middelen.

5.8 Dosering en toedieningsweg

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) 

5.9 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Geen bijzondere maatregelen bekend.

5.10 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.

5.11 Wachttijd(en)

Niet van toepassing.
Het middel is enkel bestemd voor duiven die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
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5.12 Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de 
dieren toedient 

Dit middel kan kanker en erfelijke genetische schade veroorzaken. 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. 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Belangrijke onverenigbaarheden

Niet combineren met andere antimicrobiële of antiparasitaire middelen.

6.2 Houdbaarheidstermijn

24 maanden. 
Gemedicineerd drinkwater: direct gebruiken, niet bewaren.

6.3. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25C.

6.4 Aard en inhoud van de verpakking

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

6.5 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte 
geneesmiddel of eventuele restanten hiervan 

Ongebruikt diergeneesmiddel of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de 
nationale vereisten te worden verwijderd.

7. NAAM OF BEDRIJFSNAAM EN ADRES OF OFFICIËLE PLAATS VAN VESTIGING 
VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

A.S.T. Beheer B.V.
Wilgenweg 7 
3421 TV Oudewater

KANALISATIE

UDD

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 1710

DATUM VERLENGING VAN DE VERGUNNING

13 januari 2004

DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

18 oktober 2013




