
BIJSLUITER

RONIDAZOL® 100 mg
tabletten ad us vet

SAMENSTELLING
1 tablet bevat:
100 mg ronidazol.

FARMACEUTISCHE VORM
Smakelijke tablet.

INDICATIES
Diarree ten gevolge van tritrichomonas infecties  
(o.a. tritrichomonas foetus, een eencellige flagellaat 
behorend tot de protozoaire infecties).

DOELDIEREN
Kat.

TOEDIENING EN DOSERING
2 maal daags 20-30 mg/kg lichaamsgewicht voor een 
periode van 10 tot 14 dagen.

WAARSCHUWINGEN EN CONTRAINDICATIES
Dit geneesmiddel dient niet te worden toegediend 
gedurende de dracht en lactatieperiode. Om 
huidcontact met het diergeneesmiddel te voorkomen 
moeten bij het toedienen van het diergeneesmiddel 
ondoorlatende handschoenen gedragen worden.

BIJWERKINGEN 
Neurologische bijwerkingen zoals coördinatie-
stoornissen kunnen zeer zelden optreden.

EIGENSCHAPPEN
Ronidazol is een antiprotozoicum dat werkzaam  
is tegen infecties veroorzaakt door verschillende 
pathogene eencellige organismen (protozoën) en 
bacteriën.

BEWAARCONDITIES
Houdbaar tot op de datum die op de verpakking  
staat aangegeven. Bewaren bij kamertemperatuur 
(15-25 °C).

Ronidazol zijn SMARTTAB tabletten.
Deze zijn eenvoudig in twee of vier 
gelijke stukjes te verdelen

ASB11 19/1

EENVOUDIG DOSEREN

Buiten zicht en bereik van kinderen bewaren.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten 
hiervan dienen in overeenstemming met de lokale 
vereisten te worden verwijderd.

AFLEVERING
De tabletten worden uitsluitend afgeleverd
na ontvangst van het door de dierenarts getekende 
en gedateerde recept.

VERPAKKING
30 tabletten.
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Ronidazol 100 mg tabletten ad us vet

Individueel Doseringsadvies:

..……….per keer, ..……….per dag. Gedurende ………….. dagen

Datum:

Controle datum:

Patiënt:

Eigenaar:

Adres:

Dierenarts:

Plaats en datum:

Dit geneesmiddel is niet als zodanig geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van
art. 22 van het Diergeneesmiddelenbesluit. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door Apotheek
Kisters te Doorwerth. Apotheek Kisters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de
grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aan-
vaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden. Apotheek Kisters, ronidazol tabletten. Versie 2.0 - 2019.
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