
BIJSLUITER

GENTAPOLYCORT®  
oogdruppels voor 
honden en katten

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

Houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen:
AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Gentapolycort oogdruppels voor honden en katten

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE
BESTANDD(E)L(EN)
Per ml:
Werkzame bestanddelen
Gentamicine (als gentamicinesulfaat) 3 mg
Polymyxine-B (als Polymixine-B-sulfaat) 1 mg
Dexamethason (als dexamethasondinatriumfosfaat) 
1 mg
Hulpstoffen
Fenylkwikboraat
Natirummetabisulfiet (E223)

INDICATIES
Ontstekingen van het voorste oogsegment zoals 
keratoconjunctivitis, allergische conjunctivitis, 
sklerokeratitis en blepharitis veroorzaakt door voor 
gentamicine en polymyxine gevoelige bacteriën 
zoals Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. of 
Staphylococcus aureus op geleide van een 
antibiogram.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij:
- Ulcus cornea;
-   Oogaandoeningen die gepaard gaan met diepe 

ulcerate zonder vascularisatie;
-  Oogaandoeningen van virale oorsprong;
-  Glaucoom.

BIJWERKINGEN
-  Topicaal toegepaste corticosteroïden kunnen de 

intraoculaire druk verhogen.
-  Topicaal toegepaste corticosteroïden remmen de 

epithelisatie van de cornea.
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.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET 
DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 
Hond en kat.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, 
WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGS-
WEG(EN)
1-2 druppels, 3-4 maal daags in de conjunctivaalzak 
toedienen, gedurende 3-5 dagen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE 
TOEDIENING
Uitsluitend bestemd voor uitwendige toediening.

WACHTTERMIJN 
Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN  
BIJ BEWAREN 
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de 
vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum 
vermeld op het etiket na EXP:
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 
30 dagen.
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SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort 
waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Bij diepe ooginfecties waarbij dreiging bestaat  
voor een systemische infectie, tevens systemische 
antibiotica toedienen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen  
door degene die het diergeneesmiddel aan 
de dieren toedient
In verband met mogelijke sensibilisatie en 
overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing
direct huidcontact te worden vermeden. Draag 
daartoe handschoenen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet 
bewezen tijdens de dracht en lactatie.
Interactie(s) met andere geneesmiddelen 
en andere vormen van interactie
Geen gegevens beschikbaar.
Overdosering (symptomen, procedures in 
noodgevallen, antidota)
Niet van toepassing.
Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de 
verenigbaarheid, moet het middel niet met
andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

AST Farma B.V.
Oudewater

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.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR 
HET LAATST IS HERZIEN
maart 2014

OVERIGE INFORMATIE
Bruin glazen (type I) flacon à 5 ml, met butylrubber 
stopdruppelaar en een polyethyleen schroefdop. Per 
stuk verpakt in een kartonnen doosje.

KANALISATIE
UDD

REG NL 2755
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