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CLINDACUTIN®

Diergeneesmiddel UDA

Samenstelling 
Bevat per gram 10 mg clindamycine 
(als clindamycinehydrochloride).

Beschrijving 
Clindamycine, een antibioticum uit de groep
van de lincomycines, remt de bacteriële eiwit-
synthese. Het aangrijpingspunt bevindt zich in
de 50 S-subunit. Clindamycine veroorzaakt een
irreversibele verandering van de eiwitvormende
subcellulaire elementen op ribosomaal niveau.
Clindamycine vertoont in vitro activiteit tegen
voornamelijk gram-positieve bacteriën en 
anaërobe micro-organismen. Clindamycine is
speciaal werkzaam tegen aërobe gram-
positieve  coccen zoals Staphylococcus aureus
(penicillinase- en niet-penicillinase vormende
stammen), Staphylococcus epidermis en
Streptococcen (m.u.v. Str. faecalis).
De consistentie van de zalf verhindert het vast-
kleven van een gaasje aan wonden.

Indicaties 
Behandeling van oppervlakkige geïnfecteerde
wonden bij honden veroorzaakt door voor 
clindamycine gevoelige bacteriën (met name
Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.);
Tussenteeneczeem veroorzaakt door
Staphylococcus intermedius.

Contra-indicaties 
- overgevoeligheid voor één van de 
bestanddelen;

- dracht.

Bijwerkingen 
Diarree.

Waarschuwingen 
- oplikken van de zalf dient voorkomen te 
worden;

- dit produkt is uitsluitend geschikt voor de 
behandeling van oppervlakkige huidaan-
doeningen;

- niet toedienen aan drachtige dieren.

Toedieningswijze en dosering 
Uitsluitend bestemd voor locale huid-
behandeling bij honden.
3 tot 4 maal daags voorzichtig een dunne laag
op de te behandelen huiddelen aanbrengen tot
verbetering optreedt en genezing is bereikt.
De maximale behandelingsduur bij opper-
vlakkige, geïnfecteerde wonden is maximaal 
7 dagen en bij tussenteeneczeem 14 dagen.
Indien er binnen 3-4 dagen na het begin van de
behandeling geen verbetering optreedt dient de
behandeling te worden gestopt.

In acht te nemen veiligheidsmaatregelen
In verband met mogelijke overgevoeligheids-
reacties dient bij de toepassing direct huid-
contact vermeden te worden; draag daartoe
handschoenen.

Bewaring 
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het
bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid aangebroken verpakking:
30 dagen (bij kamertemperatuur).

Verpakking 
10, 20 en 60 g.
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