
 

 

Canidiarix 

Tablet 

Sulfaguanidine • framycetine • atropine 

 

Samenstelling: 

Sulfaguanidine ………………………….200 mg 

Framycetine (als sulfaat) …………......33,5 mg 

Atropine (als sulfaat) ……...…………0,008 mg 

Hulpstoffen* q.s. …………1 filmomhulde tablet 

* waaronder basisch aluminiumsalicylaat 

 

Farmacologische eigenschappen: 

ATCvet-code: QA07AA99 

Farmacotherapeutische groep: 

antidiarrhoica, anti-inflammatoire middelen 

- Farmacodynamische eigenschappen: 

Sulfaguanidine is een antibacterieel sulfamide met een breed spectrum. 

Framycetine is een breedspectrum-antibioticum met bactericide werking uit de familie van de aminosiden. 

Atropine is een parasympathicolyticum dat in lage dosis bij de behandeling van diarree wordt gebruikt vanwege 

de spasmolytische en antisecretoire eigenschappen ervan. 

- Farmacokinetische eigenschappen: 

Sulfaguanidine en framycetine worden na orale toediening in geringe mate geabsorbeerd. Na orale toediening 

verloopt de excretie via de feces. 

 

Doeldiersoorten: 

Honden. 

 

Instructies voor gebruik: 

Bij honden: behandeling van gastro-intestinale aandoeningen met bacteriën die gevoelig zijn voor framycetine en 

sulfaguanidine. 

 

Dosering en toedieningsweg: 

Oraal gebruik. 

20 mg sulfaguanidine en 3,4 mg framycetine per kg, om de 12 uur, overeenkomend met 1 tablet per 10 kg 

lichaamsgewicht, 's ochtends en 's avonds, gedurende 5 dagen. 

 

Contra-indicaties: 

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. 

Bijwerkingen (frequentie en ernst): 

Niet bekend. 

 

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik: 

Geen. 



 

 

Gebruik tijdens dracht of lactatie: 

De veiligheid bij zwangere teven is niet onderzocht. Daarom moet de dierenarts, ondanks een geringe absorptie, 

het gebruik van het middel tijdens de dracht en de lactatie onderwerpen aan een beoordeling van de 

baten/risicoverhouding. 

 

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: 

Geen, voor zover bekend. 

 

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk: 

Niet bekend. 

 

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: 

Geen. 

 

Onverenigbaarheden: 

Geen, voor zover bekend. 

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren: 

Niet bewaren boven <25 °C. 

 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte 

diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend 

afvalmateriaal: 

De lege verpakkingen en al het overgebleven product dienen in overeenstemming met de geldende praktijken, 

voorgeschreven door de afvalstoffenregeling, te worden verwijderd. 

 

Indeling van het geneesmiddel voor de aflevering: 

UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK 

Lijst I. 

Uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel. 

Houd u aan de voorgeschreven doses. 

 

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: 

MAH-nr. FR/V/0235013 0/1989 

Vorm: 

Doos met 2 blisterverpakkingen met elk 15 tabletten 
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