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DOXY-B®

DOXYCYCLINE HCl & BROOMHEXINE

Kenmerken:

 » Poeder voor toediening via de kalvermelk of het drinkwater
 » Kan bij varkens tevens als topdressing over het voer gegeven worden
 » Unieke combinatie van antibioticum met mucolyticum:

 • Doxycyclinehydrochloride 50 mg/g  
  (overeenkomend met doxycycline 43,3 mg/g)  
 • Broomhexine (als hydrochloride) 10 mg/g
 » Doeldieren: kalf en varken
 » Wachttijd: 28 dagen
 » Behandelduur: maximaal 5 dagen bij kalveren, 3 - 5 dagen bij varkens
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DOXY-B®

DOXYCYCLINE HCl & BROOMHEXINE

Registratiehouder: Dopharma Research B.V.  
Registratienummer / Kanalisatie: REGNL 2668 / UDD

INDICATIES
Kalf:  
- Broncho-pleuropneumonie veroorzaakt door Pasteurella haemolytica en Pasteurella multocida.
Varken: 
- Bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida en streptococcen;
- Enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae; 
- Pleuropneumonie veroorzaakt door Haemophilus (Actinobacillus) pleuropneumoniae.
Voor de volledige productinformatie zie SPC of www.dopharma.com. 

1. Uniek combinatiepreparaat met antibioticum én mucolyticum
 »  Broomhexine maakt het taaie slijm in de luchtwegen vloeibaarder.
 »  Het slijm kan beter opgehoest worden. 
 »  Kleinere kans op secundaire infecties.  
 » Combinatie met antibioticum, zoals in Doxy-B®, geeft hogere concentratie antibioticum in
   het bronchiaalslijm.  
 »  Betere benutting van toegediend doxycycline door het dier. 

2. Nauwkeuriger te doseren 
 »  Kleinere kans op overdosering.  
  (Bijv.: voor een kalf (50 kg) is van een 100% doxycycline product 0,5 gram product nodig, 
  van Drinkmix Doxy-B® 5% gebruikt u 10 gram.)
 »  Makkelijker om individuele dieren of op hokniveau te behandelen.
 »  Past binnen antibioticum reductie beleid.

3. Formularium
 » Kalveren: doxycycline is 1e keus antibioticum voor orale behandeling van broncho(pleuro)- 
  pneumonie door Pasteurella multocida of Mannheimia haemolytica.
 » Varkens: doxycycline is 1e keus  voor behandeling van enzoötische pneumonie (Mycoplasma  
  hyopneumoniae), bronchopneumonie (Pasteurella multocida) en pleuropneumonie (Actinobacillus  
  (Haemophilus) pleuropneumoniae). 
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3x bijdrage aan verantwoord antibioticumgebruik:


