PROSPECT
Ronaxan 250 mg, comprimate pentru câini

1.

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE
ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL
PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:
MERIAL
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon, Franţa
Producător pentru eliberarea seriei:
MERIAL
4 chemin du Calquet
31100 Toulouse
Franţa
2.

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ronaxan 250 mg comprimate pentru câini.
Doxiciclină
3.

DECLARAREA (SUBSTANŢEI)
INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

SUBSTANŢELOR

ACTIVE

ŞI

A

ALTOR

Fiecare comprimat conţine:
Doxiciclină (doxiciclină hiclat) .................... 250 mg
Excipient q.s. ................................................ 1.25 g

4

INDICAŢIE (INDICAŢII)

Tratamentul infecţiilor acute şi subacute, cauzate de microorganisme sensibile la doxiciclină:
- afecţiuni respiratorii (rinite, tonsilite, bronhopneumonii, boli respiratorii la feline)
- infecţii ale pielii (dermatite supurative şi abcese)
- infecţii ale tractului urinar (cistite şi prostatite)
- infecţii ale aparatului reproducător (metrite)
Tratamentul prelungit este deobicei eficient şi în formele cronice ale bolilor de mai sus.
5.

CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
6.

REACŢII ADVERSE

În terapia cu tetraciclină au fost raportate reacţii adverse precum vomă, esofagită şi diaree. Produsul
nu trebuie administrat animalelor cu disfagie sau alte boli însoţite de vomă.
7.

SPECII ŢINTĂ

Câini.

1

8.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI
MOD DE ADMINISTRARE

Dozare: 10 mg de doxiciclină pe kg greutate corporală zilnic, doză zilnică unică, împreună cu
hrana, timp de 3 până la 5 zile pentru afecţiunile acute şi subacute şi timp de 10 zile pentru
afecţiunile cronice.
Calea de administrare: orală
Pentru pisici şi câini de talie mică:
1 comprimat de Ronaxan 20 mg pe 2 kg greutate corporală zilnic
Pentru câini de talie mare:
1 comprimat de Ronaxan 100 mg pe 10 kg greutate corporală zilnic
1 comprimat de Ronaxan 250 mg pe 25 kg greutate corporală zilnic
9.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

A se administra de preferat cu hrana.
10. TIMP DE AŞTEPTARE
Nu se aplică.
11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C
A se proteja de lumină
A se păstra în loc uscat
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)
Numai pentru uz veterinar.
13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU
A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse
trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi
reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.
VETECO INTERSERVICES S.R.L. – www.veteco.com
Numai pentru uz veterinar.
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