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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. 

 

Co-trimoxazol suspensie 
 

 

Farmaceutische vorm:  

Suspensie. 

 

Samenstelling:  

Werkzame bestanddelen: trimethoprim 8mg/ml en sulfamethoxazol 40mg/ml,  

samen co-trimoxazol 48mg/ml genoemd. 

Bevat de volgende hulpstoffen:Glycerol 85%, methylhydroxybenzoaat, 

propylhydroxybenzoaat, sorbitol, polysorbaat 80, water, saccharoïdenatrium, 

vloeibare caramel, xanthaangum, bananen en cocos essence 

 

Eigenschappen:  

Trimethoprim en sulfamethoxazol zijn antibiotica die elkaars werking versterken.  

 

Doeldieren:  

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond, de kat en 

knaagdieren. 

 

Toepassing: 

Luchtweginfecties, urineweginfecties, middenoorontsteking en bepaalde huid- 

en wondinfecties, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor 

co-trimoxazol. 

 

Waarschuwingen en contra-indicaties: 

Dit geneesmiddel niet gebruiken bij ernstige lever- en nierfunctiestoornissen. 

Ook niet gebruiken bij overgevoeligheid voor sulfa’s.  

Het gebruik bij honden van het ras Doberman wordt ontraden. 

 

Toediening / dosering:  

De gebruikelijke dosering voor honden en katten is: 15mg/kg 2 x per dag. 

De gebruikelijke dosering voor knaagdieren is: 15-30 mg/kg 2 x per dag. 

 

Bijwerkingen:  

De volgende bijwerkingen zouden kunnen optreden: droge ogen, 

gewrichtsontsteking, vergroting van lymfeknopen, leverontsteking, allergische 

huidreacties, braken, diarree en koorts. 



 

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde 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 fouten en andere onjuistheden. 

Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

 

 

Interacties met andere geneesmiddelen:  

De werking van een aantal geneesmiddelen kan door co-trimoxazol worden 

versterkt zoals digoxine (bij bepaalde hartaandoeningen), warfarine 

(=antistollingsmiddel), fenylbutazon, methotrexaat en middelen die gebruikt 

worden bij hartritmestoornissen zoals procaïnamide. 

 

Fabrikant:  

Dit geneesmiddel is geregistreerd door TEVA 

Registratie nummer: RVG 10550 

 

Bewaarcondities:  

Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits 

donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C). 

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. 


