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Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond
van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. 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.

Metronidazol (poeder voor) suspensie
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: metronidazol in verschillende concentraties tw
40mg/ml 100 mg/ml en 375mg/ml
De Flagyl® suspensie 40 mg metronidazol/ml bevat als hulpstoffen: gezuiverd
water, sinaasappelessence, citroenessence, aluminiummagnesiumsilicaat,
saccharose, ethanol, propylparahydroxybenzoaat, methylparahydroxybenzoaat
en natriumdiwaterstoffosfaat.
De suspensie 100 mg metronidazol/ml bevat als hulpstoffen: gezuiverd water,
aluminiummagnesiumsilicaat, ethanol, methylparahydroxybenzoaat en
suikerstroop.
Het poeder voor suspensie 375mg metronidazol/ml bevat dezelfde hulpstoffen
als genoemd onder Flagyl®.
Eigenschappen:
Metronidazol is een antibioticum dat werkzaam is tegen vele soorten anaerobe
bacteriën (wo Clostridia), protozoën/flagellaten (Giardia en Trichomonas).
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij vele diersoorten zoals
de hond, de kat, het paard en bijzondere dieren zoals terrariumdieren, vogels
en kleine knaagdieren.
Indicaties:
Metronidazol wordt toegepast bij de behandeling van infecties door microorganismen die gevoelig zijn voor metronidazol.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Bij toepassing van metronidazol bij het paard moet het paard uitgesloten
worden voor humane consumptie. Het paspoort dient dus te worden
afgetekend voor nooit meer slachten.
Metronidazol dient niet toegediend te worden aan dieren met
leveraandoeningen, ernstig zieke dieren en aan drachtige of zogende dieren.
Draag handschoenen bij het aanmaken en toedienen en van de drank en was
daarna goed de handen.
Toediening en dosering:
De gebruikelijke dosering is bij de hond en kat 20 mg/kg 3 x per dag. De
dosering bij het paard is 2 x daags 25mg/kg (komt overeen met 10ml van de
375mg/ml suspensie per 150kg lichaamsgewicht). Voor de overige diersoorten

volg het advies van uw dierenarts.
Goed omschudden voor gebruik.
Bijwerkingen:
Tijdens het gebruik van metronidazol kunnen de volgende bijwerkingen
optreden:
Sufheid, coördinatiestoornissen, braken, gebrek aan eetlust en diarree.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts
daarom altijd weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven.
Bij het gelijktijdig gebruik van metronidazol en clindamycine of tetracyclinen
kan de werking van metronidazol versterkt worden.
Fabrikant:
De registratiehouder van Flagyl is Sanofi-Aventis Nederland BV. RVG: 10322.
De suspensies van 100 mg/ml en het poeder voor suspensie 375mg/ml worden
gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Bewaarcondities:
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits
donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).
Na openen/aanmaken is de suspensie 1 maand houdbaar mits bewaard bij
kamertemperatuur.
Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng
restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter
vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.
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