
BIJSLUITER

CLINDACUTIN® 
zalf voor honden

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 Farma
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

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

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
CLINDACUTIN zalf voor honden

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Per gram zalf:
Werkzaam bestanddeel:
Clindamycine (als clindamycinehydrochloride) 10 mg

INDICATIES
De voor dit middel vastgelegde indicaties zijn:
•  Behandeling van oppervlakkige geinfecteerde wonden bij honden 

veroorzaakt door voor clindamycine gevoelige bacteriën  
(met name Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.);

• Tussenteeneczeem veroorzaakt door Staphylococcus intermedius.

Als vuistregel voor een dosis-werkingsrelatie geldt dat de lokale 
concentratie van het antibioticum op de huid 10 tot 100 maal hoger 
dient te zijn dan de gevonden MRCwaarde(n).

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij:
• overgevoeligheid voor één van de bestanddelen;
• dracht.

BIJWERKINGEN
Diarree.

DOELDIER 
Hond.

DOSERING EN TOEDIENINGSWEG
Uitsluitend bestemd voor lokale huidbehandeling bij honden. 3 tot 4 
maal daags voorzichtig een dunne laag zalf op de te behandelen 
huiddelen aanbrengen tot verbetering optreedt en genezing is bereikt. 

De maximale behandelingsduur bij oppervlakkige, geinfecteerde 
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.

WACHTTIJD 
Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 
25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de originele 
verpakking. Houdbaarheid aangebroken verpakking: 30 dagen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel 
bestemd is
•  oplikken van de zalf dient voorkomen te worden;
•  dit product is uitsluitend geschikt voor de behandeling van 

oppervlakkige huidaandoeningen;
• niet toedienen aan drachtige dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het 
geneesmiddel aan de dieren toedient 
In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de 
toepassing direct huidcontact vermeden te worden; draag daartoe 
handschoenen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Niet toepassen tijdens de dracht.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Antagonisme treedt op met ß-lactam antibiotica, chloramphenicol en 
macroliden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Directe bijwerkingen, gerelateerd aan het gebruik van clindamycine  
bij honden zijn niet waargenomen, zelfs niet bij een veelvoud van de 
aanbevolen therapeutische dosering.

Onverenigbaarheden
Geen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE 
VERWIJDERING VAN HET ONGEBRUIKTE GENEESMIDDEL 
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
16 oktober 2013

OVERIGE INFORMATIE
Aluminium tube met 20 g of 50 g zalf. Het kan voorkomen dat niet alle 
verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 8043

KANALISATIE
UDD

AST Farma B.V.
Oudewater
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