
BIJSLUITER

DOXYCYCLINE® 10 mg/ml
orale suspensie voor hond, kat, konijn  
en knaagdieren

SAMENSTELLING
Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Doxycycline hyclaat        11,547 mg
(overeenkomend met 10 mg doxycycline base)

FARMACEUTISCHE VORM
orale suspensie

INDICATIES
Voor de behandeling van infecties door bacteriën die 
gevoelig zijn voor tetracyclines, zoals doxycycline.

DOELDIEREN
Hond, kat, konijn en knaagdieren

TOEDIENING EN DOSERING
Voor orale toediening.
De standaard dosering is twee maal daags 5 mg 
doxycycline (0,5 ml) per kg lichaamsgewicht gedurende  
10 dagen; bij de behandeling van urineweginfecties 
gedurende 20 dagen. Uw dierenarts kan ervoor kiezen 
hiervan af te wijken. De druppels kunnen eventueel 
gemengd met het voer worden toegediend. 

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 sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis 
dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie:
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen 
tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen 
van interactie:
Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen 
zoals penicillines en cefalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, 
antidota):
Overdoseringen op nuchtere maag kan resulteren in braken.

Onverenigbaarheden:
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

CONTRA-INDICATIES
Geen bekend. 

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.

BEWAARCONDITIES 
Bewaren beneden 25°C. Niet invriezen.
Bewaren in gesloten flacon.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op 
het etiket na EXP.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan 
dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te 
worden verwijderd.

AFLEVERING
Doxycycline 10 mg/ml orale suspensie voor hond, kat, konijn 
en knaagdieren wordt uitsluitend afgeleverd na ontvangst 
van het door de dierenarts getekende en gedateerde recept.

VERPAKKING
Flacon à 30 ml. 



DOXYCYCLINE® 10 mg/ml
orale suspensie voor hond, kat, konijn en knaagdieren

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 aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden. Apotheek Kisters,  
Doxycycline 10 mg/ml orale suspensie voor hond, kat, konijn en knaagdieren. Versie 1.0.-2020


