
■ GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per tube van 5 gram:
Chlooramfenicol.........................................................................................50 mg
Vitamine A.............................................................................................75.000 IE

■ INDICATIES
Conjunctivitis, keratitis, uveïtis veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige Gram-
positieve coccen, Mycoplasma spp en Chlamydophila (Chlamydia) spp.

■ CONTRA-INDICATIES
Geen.

■ BIJWERKINGEN
Geen bekend.

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.

■ DOELDIEREN
Hond en kat.

■ DOSERING / TOEDIENINGSWEG
Minimaal 4 maal per dag een kleine hoeveelheid zalf in de onderste conjunctivaalzak 
aanbrengen en middels het sluiten van de oogleden voorzichtig over de oogbal masseren.

■ BEWAREN 
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de tube na EXP: 

Chlooramfenicol 1% 
+ vitamine A oogzalf
voor honden en katten

O P H T A L M O L O G I E



■ 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 epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren 
toedient 
In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoëtisch systeem en mogelijke 
sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden 
vermeden. Draag daartoe handschoenen.

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

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

■ VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE 
RESTANTEN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met 
de nationale vereisten te worden verwijderd. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige 
geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

REG NL 3905   UDD

Verpakkingsgrootte: 1 tube.

■ DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
22 oktober 2014

■ FABRIKANT EN VERGUNNINGHOUDER
Virbac Nederland BV
Hermesweg 15
3771 ND BARNEVELD
T:0342- 427 127
F: 0342 - 490 164
E: info@virbac.nl
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