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SULFATRIM® TABLETTEN 
80/400

Diergeneesmiddel UDA

Samenstelling 
Elke tablet bevat : 80 mg trimethoprim en
400 mg sulfadiazine.

Beschrijving 
SULFATRIM TABLETTEN 80/400 zijn witte
tabletten en bevatten als werkzame
bestanddelen trimethoprim en sulfadiazine.
De combinatie van trimethoprim en sulfa-
diazine heeft in vitro een potentiërende en
in vivo een additionele en soms ook 
potentiërende antibacteriële werking, omdat
beide compoenenten in de purinesynthese
ingrijpen, waardoor een wederzijdse poten-
tiëring ontstaat. Door verschillen in de 
purinesynthese van de bacterie- en de 
dierlijke cel is de werking van beide compo-
nenten selectief en in therapeutische 
doseringen wordt alleen het bacteriële 
purinemetabolisme beïnvloed. Het anti-
bacteriële spectrum van de combinatie 
trimethoprim met sulfadiazine in vitro omvat
vele grampositieve en gramnegatieve bacte-
riën. De ontwikkeling van bacteriële
resistentie tegen de combinatie van 
trimethoprim met sulfadiazine kan nood-
zaken tot het bepalen van de gevoeligheid
van de causatieve pathogenen.

Indicaties 
Infecties veroorzaakt door micro-organismen
die gevoelig zijn voor de combinatie van 
trimethoprim-sulfadiazine bij honden en
katten, in het bijzonder:
- respiratoire infecties veroorzaakt door 

Klebsiella spp. and Pasteurella multocida;
- urogenitale infecties veroorzaakt door 

Streptococcus spp. en Proteus mitabilis;
- huid- en wondinfecties veroorzaakt door 

Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.;
- otitis media veroorzaakt door 

Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.

Bijwerkingen 
- anemie, leukopenie en thrombocytopenie;
- bij honden (vooral Doberman Pinchers) 

bestaat de kans op het ontstaan van niet 
septische arthritis bij toediening van 
bepaalde trimethoprim-sulfonamide 
combinaties;

- keratoconjunctivitis sicca.

Waarschuwingen 
Niet toedienen aan honden en katten lichter
dan 4 kg.

Toedieningswijze en dosering 
Uitsluitend voor orale toediening aan 
honden en katten.
De aanbevolen dosering bedraagt 5 mg 
trimethoprim en 25 mg sulfadiazine per 
kg lichaamsgewicht per dag, gedurende
minimaal 5 dagen.

Bewaring 
Bij kamertemperatuur (15-25°C) in goed
gesloten verpakking bewaren.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Verpakking 
Verpakking met 250 tabletten.
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