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NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Procapen Injector 3g intramammaire suspensie voor rundvee 

Benzylpenicilline, procaïne-monohydraat

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Elke 10 ml intramammaire injector bevat een witte tot gelige suspensie: 

Werkzaam bestanddeel:
Benzylpenicilline, procaïne-monohydraat 3,0 g
(equivalent aan 1,7 g benzylpenicilline)

INDICATIES
Voor de behandeling van uierinfectie in melkgevende koeien veroorzaakt 
door voor benzylpenicilline gevoelige staphylococci en streptococci.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij:
•  infecties met ß-lactamase-vormende pathogenen
•  bekende overgevoeligheid voor penicilline, cephalosporines of procaïne  

of één van de hulpstoffen van Procapen Injector

BIJWERKINGEN
In dieren die gevoelig zijn voor penicilline kunnen allergische reacties 
(anafylactisch shock, allergische huidreacties) worden waargenomen.  
Omdat het diergeneesmiddel polyvidon bevat, kan in zeldzame gevallen  
een anafylactisch shock optreden in runderen. Het dier moet symptomatisch 
worden behandeld als er een negatieve reactie optreedt.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in 
deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in 
kennis te stellen.

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Rund (melkgevende koeien)

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK 
EN TOEDIENINGSWEG
Voor intramammair gebruik:
3,0 g benzylpenicilline, procaïne-1 H2O per aangetast uierkwartier, 
overeenkomend met: 1 Procapen Injector per aangetast kwartier elke  
24 uur gedurende 3 achtereenvolgende dagen.

Als er geen duidelijke verbetering in de conditie is na 2 dagen behandeling, 
moet de diagnose worden gecontroleerd en de behandeling, indien 
geschikt worden gewijzigd. 
Er moet ook een parenteraal antibioticum worden toegediend in gevallen 
van mastitis met systemische symptomen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 
Alle uierkwartieren moeten met zorg gemolken worden direct vóór elke 
toediening. Nadat de spenen en speentoppen zijn schoongemaakt en 
gedesinfecteerd, wordt 1 Procapen Injector toegediend per uierkwartier.
Dit diergeneesmiddel moet grondig worden geschud vóór gebruik.

WACHTTERMIJN 
(Orgaan)vlees:  5 dagen
Melk: 6 dagen

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in een koelkast bij 2ºC – 8ºC.
Beschermen tegen licht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos en de spuit na 
“EXP” De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van die 
maand.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van 
gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk 
is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionaal/bedrijfsniveau) 
epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende 
bacteriën. Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan 
aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen 
benzylpenicilline verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere 
beta-lactam antimicrobiële middelen (penicillines en cephalosporines) 
verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

Er moet voorzichtig te werk gegaan worden wanneer het diergeneesmiddel 
wordt aangebracht in het geval van ernstig zwelling van een uierkwartier, 
zwelling van een melkkanaal en/of verstopping door afbraakproducten in  
het melkkanaal. 
Behandeling mag pas voortijdig worden gestopt na overleg met de veearts, 
omdat dit zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van resistente 
bacteriestammen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het 
diergeneesmiddel aan de dieren toedient 
Penicillines en cephalosporines kunnen overgevoeligheid (allergie) 
veroorzaken na injectie, inhalatie, inname of huidcontact. 
Overgevoeligheid voor penicilline kan leiden tot kruis-reacties tegen 
cephalosporines en vice versa. Allergische reacties tegen deze stoffen 
kunnen soms ernstig zijn. 
Personen met een bekende overgevoeligheid voor penicillines of 
cephalosporines, moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. 
Hanteer dit diergeneesmiddel met grote zorg om blootstelling door 
ongewild contact met de huid of ogen te vermijden. Personen die een 
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reactie ontwikkelen na contact met het diergeneesmiddel moeten contact 
met het diergeneesmiddel (en andere penicilline- en cephalosporine-
bevattende producten) in de toekomst vermijden. 
In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient 
bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe 
handschoenen. Na toedienen handen wassen. In het geval van contact 
met de ogen, de ogen grondig spoelen met overvloedige hoeveelheden 
schoon stromend water.
Indien er zich symptomen voordoen na blootstelling, zoals huiduitslag, 
dient. een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te 
worden getoond Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen of moeite 
met ademhalen zijn ernstigere symptomen en vereisen dringend medische 
zorg.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de 
behandelend dierenarts.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er bestaat een mogelijkheid van antagonisme tegen antibiotica en 
chemotherapeutica bij een snelle start van het bacteriostatisch effect.  
Het effect van aminoglycosiden kan worden versterkt door penicillines. 
Combinaties met andere geneesmiddelen voor intramammair gebruik 
moet worden vermeden vanwege mogelijke onverenigbaarheden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Niet van toepassing.

Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het 
diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN 
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE 
RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in 
overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of 
huishoudelijk afval.
Vraag uw dierenarts hoe u overtollige diergeneesmiddelen verwijdert. 
Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS 
HERZIEN
03 november 2015

OVERIGE INFORMATIE
Verpakkingsgrootte: Kartonnen doos met 24 witte rechte intramammaire 
injectoren van LDPE van 10 ml elk.

KANALISATIE
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