Doxycare vet.

Metrocare vet.

Smaksatta doxycyklin tabletter delbara i 2 eller 4 delar för hund och katt.

Smaksatta metronidazol tabletter delbara i 2 eller 4 delar för hund och katt.
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Dosering: 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag. Förpackningar: 20 tabletter.
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Dosering: 50 mg metronidazol per kg kroppsvikt per dag i 5–7 dagar. Förpackning: 20 tabl.

Bakteriella luftvägsinfektioner (1,3)

Gastrointestinala infektioner (1,2,3)

orsakade av organismer som är känsliga för doxycyklin,
inklusive Staphylococcus aureus och andra
Staphylococcus spp.,Streptococcus spp.,
Bordetella bronchiseptica samt Pasteurella spp.

Behandling av gastrointestinala infektioner orsakade av
Giardia spp. och Clostridia spp. (dvs. C. perfringens eller C. difﬁcile).

Fästingburna infektioner (2,3)

Urogenitala infektioner (1)

Behandling av fästingburna infektioner av Ehrlichia canis
hos hundar. För behandling av infektioner orsakade av
Ehrlichia canis är dosen 10 mg doxycyklin per kg
kroppsvikt per dag i 28 dagar.

Behandling av urogenitala infektioner samt infektioner i
munhåla, svalg, och hud orsakade av strikt anaeroba
bakterier (t.ex. Clostridia spp.) känsliga för metronidazol.

Infektioner i munhåla, svalg, och hud (1,4)
För ytterligare information se fass.se
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- Tabletterna kan delas i 2
eller 4 lika stora delar.
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Smaksatta och delbara
tabletter för hund och katt:
- Tablett gulaktig, rund,
konvex tablett med korsformad
brytskåra på ena sidan.

Utdrag ur SPC(3) för Doxycare® vet. Se fass.se för fullständig information.

Doxycare Vet, tabletter. ATCvet-kod: QJ01AA02 Djurslag: Katt och hund. Indikationer: Behandling av bakteriella luftvägsinfektioner hos katter och hundar orsakade av organismer som är känsliga för doxycyklin, inklusive Staphylococcus aureus och andra
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bordetella bronchiseptica samt Pasteurella spp. Behandling av fästingburen infektion av
Ehrlichia canis hos hundar.Kontraindikationer: Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra tetracykliner eller mot något av hjälpämnena. Använd inte vid dysfagi eller sjukdomar som involverar kräkning.Använd inte vid kräkning,
matstrupsinﬂammation eller sårbildning i matstrupen. Särskilda varningar för respektive djurslag: Ehrlichios hos hund:
Inled behandlingen så snart som de första kliniska tecknen uppträder. Hunden kan fortsätta att bära bakterien även efter långvarig
antibiotikabehandling och kan därmed vara en reservoar för fortsatt smittspridning via fästingar (sjukdomens vektor).Särskilda
försiktighetsåtgärder vid användning: Särskilda försiktighetsåtgärder för djur, Överskrid inte den rekommenderade dosen. Eftersom
tabletterna är smaksatta ska de förvaras utom räckhåll för djuren för att undvika oavsiktligt intag. På grund av sannolik variation
(tidsmässig, geograﬁsk) gällande förekomsten av doxycyklinresistenta bakterier rekommenderas bakteriologisk provtagning och
resistensbestämning. Ofﬁciella, nationella och lokala riktlinjer beträffande antimikrobiell behandling ska beaktas vid användning av
läkemedlet. Om läkemedlet används på annat sätt än vad som anges i produktresumén kan det öka förekomsten av doxycyklinresistenta bakterier och minska effektiviteten hos behandling med andra tetracykliner till följd av potentiell korsresistens.För att
minska sannolikheten för irritation i matstrupen och andra gastrointestinala biverkningar, som kräkning, ska läkemedlet ges
tillsammans med foder. Iaktta särskild försiktighet vid användning av läkemedlet hos djur med leversjukdom, eftersom ökningar av
leverenzymer ﬁnns dokumenteradt hos vissa djur efter behandling med doxycyklin. Läkemedlet ska användas med försiktighet hos
unga djur eftersom tetracykliner som läkemedelsklass kan orsaka permanent missfärgning av tänderna om de ges medan
tänderna fortfarande utvecklas.Forskningslitteratur på människor indikerar dock att det är mindre sannolikt att doxycyklin orsakar
sådana avvikelser jämfört med andra tetracykliner, eftersom det har lägre benägenhet att bilda kelat med kalcium. Särskilda
försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur: Tetracykliner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner). Personer som är överkänsliga mot tetracykliner ska undvika kontakt med detta läkemedel. Tvätta
händerna efter hantering.Om du efter exponeringen får symtom som hudutslag ska du omedelbart söka läkarvård och visa
bipacksedeln för läkaren. Doxycyklin kan orsaka gastrointestinala störningar efter oavsiktligt intag, särskilt hos barn. För att undvika
oavsiktligt intag ska oanvända tablettdelar läggas tillbaka i det öppnade blistret och blistret ska sedan placeras i kartongen. Sök
läkarvård vid oavsiktligt intag. Dosering och administreringssätt: Oral användning. Dosen är 10 mg doxycyklin per kg
kroppsvikt per dag. I de ﬂesta rutinfall förväntas respons efter mellan 5 och 7 dagars behandling. Behandlingen ska fortgå i 2–3
dagar efter kliniskt tillfrisknande för akuta infektioner. I kroniska fall och vid återfall kan en längre behandlingstid på upp till 14
dagar vara motiverad. För behandling av infektioner orsakade av Ehrlichia canis är dosen 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per
dag i 28 dagar. Det är inte alltid möjligt att fullständigt eliminera smittan, men utökad behandling i 28 dagar minskar de kliniska
tecknen och bakteriebördan. Efter risk/nytta-bedömning av den ansvariga veterinären kan en längre behandlingstid krävas vid
svårartad och kronisk ehrlichios. Alla behandlade patienter ska övervakas regelbundet även efter kliniskt tillfrisknande. Tabletterna
ska ges tillsammans med foder. För att säkerställa att korrekt dos ges ska kroppsvikt fastställas med så stor noggrannhet som
möjligt för att undvika underdosering. Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering.
Placera tabletten på en plan yta med brytskåran vänd uppåt och den konvexa (rundade) sidan vänd ned mot ytan. Halvor: tryck med
tummarna på båda sidorna av tabletten. Fjärdedelar: tryck nedåt med tummen eller ett annat ﬁnger i mitten av tabletten. Hållbarhet: Hållbarhet i oöppnad förpackning: 30 månader. Förpackning: Kartong med 20 tabletter. Innehavare av godkännande för
försäljning: Ecuphar NV Legeweg 157-I B-8020, Oostkamp, Belgien. SPC godkänd 2020-03-03

Metrocare vet.
®

Smaksatta och delbara
tabletter för hund och katt:
- Tablett vit till benvit rund
konvex tablett med korsformad
brytskåra på ena sidan.
- Tabletterna kan delas i 2
eller 4 lika stora delar.
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Utdrag ur SPC(1) för Metrocare® vet. Se fass.se för fullständig information.

Metrocare Vet 250mg tabletter. ATCvet-kod: QP51AA01 Djurslag: Hund och katt. Indikationer: Behandling av gastrointestinala infektioner
orsakade av Giardia spp. och Clostridia spp. (dvs. C. perfringens eller C. difﬁcile). Behandling av urogenitala infektioner samt infektioner i
munhåla, svalg, och hud orsakade av strikt anaeroba bakterier (t.ex. Clostridia spp.) känsliga för metronidazol. Kontraindikationer: Använd inte
vid nedsatt leverfunktion. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena. Dosering: För oral
administrering. Rekommenderad dos är 50 mg metronidazol per kg kroppsvikt per dag i 5–7 dagar. Dygnsdosen kan delas upp i två lika stora
doser som ges vid två administreringstillfällen (dvs. 25 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen). Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning:
Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: På grund av sannolik variation (tidsmässig, geograﬁsk) gällande förekomsten av metronidazolresistenta bakterier rekommenderas bakteriologisk provtagning och resistensbestämning. I möjligaste mån ska läkemedlet endast användas
baserat på resistensbestämning. Ofﬁciella, nationella och lokala riktlinjer beträffande antimikrobiell behandling ska beaktas vid användning av
läkemedlet. I mycket sällsynta fall kan neurologiska symptom förekomma, särskilt efter långtidsbehandling med metronidazol. Särskilda
försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur: Mutagena och genotoxiska egenskaper för metronidazol
har bekräftats både hos försöksdjur och hos människa. Metronidazol har påvisats vara karcinogent i försöksdjur och har möjligen karcinogena
effekter hos människa. Dock saknas tillräckligt bevisunderlag för karcinogenicitet hos människa. Metronidazol kan vara skadligt för människofoster. Ogenomträngliga handskar ska användas vid administrering av läkemedlet för att undvika kontakt med huden och från hand till mun.
För att undvika oavsiktligt intag, särskilt av ett barn, ska oanvända delar av tabletten läggas tillbaka i det tomma utrymmet i blistret, läggas
tillbaka i kartongen och förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Uppsök genast läkare vid oavsiktligt intag, och visa bipacksedeln eller
etiketten. Tvätta händerna noggrant efter att du har hanterat tabletterna. Metronidazol kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Vid känd
överkänslighet för metronidazol ska kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet undvikas. Förpackning: Kartong med 20 tabletter.
Innehavare av godkännande för försäljning: Ecuphar NV Legeweg 157-I B-8020, Oostkamp, Belgien. SPC godkänd 2019-07-08

