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Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van
art. 8A van het Besluit Diergeneesmiddelen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld
door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene
informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Terra Cortril + polymyxine B® oogzalf
Farmaceutische vorm:
Oogzalf.
Samenstelling:
Terra-Cortril met polymyxine B® oogzalf bevat per gram: hydrocortisonacetaat 10
mg, oxytetracycline 5 mg en polymyxine B sulfaat 10.000 IE.
Eigenschappen:
Hydrocortisonacetaat is een corticosteroïd en vermindert ontstekingen (afname van
pijn, roodheid en zwelling). Oxytetracycline en polymyxine B zijn antibiotica en
voorkomen of bestrijden infecties van bacteriën in het oog.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij honden en katten.
Indicaties:
Deze oogzalf wordt toegepast om ontstekingen te verminderen en tegelijkertijd een
bacteriële infectie te bestrijden. Bij juiste toepassing van de zalf, zoals hieronder staat
beschreven, zullen de verschijnselen binnen enkele dagen verbeteren. Is dit niet het
geval neem dan contact op met de dierenarts.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Over het gebruik van deze oogdruppels bij zogende en drachtige dieren is
onvoldoende bekend. Gebruik deze oogzalf in die gevallen slechts na overleg met de
dierenarts.
Deze oogzalf mag niet worden gebruikt bij virale of schimmel infecties van het oog.

Toediening / Dosering:
Deze oogzalf wordt is 3-4 keer per dag op het aangedane ooglid/oogleden toegediend.
Tijdens toedienen mag de punt van de tube niet het oog of het ooglid aanraken.
Bijwerkingen:
De voornaamste bijwerking is lichte irritatie van het oog. Daarnaast bestaat de kans dat het dier
overgevoelig is voor een van de bestanddelen van de oogzalf. Dit kan zich onder andere uiten in
jeuk.
Fabrikant:
Dit geneesmiddel is gemaakt door Pfizer.
Registratie nummer: RVG 03543.
Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum mits bij
kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard.
Na openen is de oogzalf nog een maand houdbaar.
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