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Pharmasin 200 mg/ml

Samenstelling
Werkzaam bestanddeel:
Tylosine 200 000 IU / ml

Farmaceutische vorm 
Oplossing voor injectie.
Bleke, geel- tot amberkleurige oplossing.

Doeldieren
Rund, schaap, geit en varken.

Indicaties
Infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor tylosine.

Rund (volwassen):
- behandeling van luchtweginfecties, metritis veroorzaakt door Gram-positieve 

microorganismen, mastitis veroorzaakt door Streptococcus spp., Staphylococcus spp. en 
interdigitale necrobacillose (panaritium of voetrot).

Rund (kalveren):
- behandeling van luchtweginfecties en necrobacillose.

Varken:
- behandeling van enzoötische pneumonie,
- hemorrhagische enteritis (porciene proliferatieve hemorrhagische enteropathie), 

erysipelas en metritis;
- behandeling van artritis veroorzaakt door ziekteverwekkers zoals Mycoplasma en 

Staphylococcus spp.
 
Contra-indicaties
Niet toedienen aan kippen en kalkoenen, een intramusculaire injectie kan dodelijk zijn bij 
deze diersoorten.
Niet toedienen aan paarden en andere paardachtigen, een injectie met tylosine kan dodelijk 
zijn bij deze diersoorten.
Niet gebruiken bij een bekende overgevoeligheid voor tylosine, andere macroliden of voor 
één van de hulpstoffen.

Toediening en dosering 
Voor intramusculaire injectie en traag intraveneuse injectie (alleen bij koeien)

Runderen: 5 tot 10 mg tylosine per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen 
(overeenkomend met 2,5 tot 5 ml oplossing voor injectie per 100 kg lichaamsgewicht). Het 
maximale injectievolume per injectieplaats mag niet groter zijn dan 15 ml.

Schapen en geiten: 10 mg tylosine per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen 
(overeenkomend met 5 ml oplossing voor injectie per 100 kg lichaamsgewicht).
Bij schapen met een levend gewicht van meer dan 50 kg moet de injectie worden verdeeld 
over 2 injectieplaatsen (met een maximaal injectievolume van 2,5 ml per injectieplaats).

Varkens: 5 tot 10 mg tylosine per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen (overeen-
komend met 2,5 tot 5 ml oplossing voor injectie per 100 kg lichaamsgewicht). Het maximale 
injectievolume per injectieplaats mag niet groter zijn dan 1,3 ml.

Teneinde een juiste dosering te berekenen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig 
mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

De dop mag niet meer dan 15 keer worden aangeprikt. Om overmatig aanprikken van de dop 
te vermijden dient een gepaste multidosisspuit gebruikt te worden.

Wachttijd
Varkens:  (Orgaan)vlees: 14 dagen
Runderen:  (Orgaan)vlees: 28 dagen
 Melk: 108 uur
Schapen en geiten:  (Orgaan)vlees: 42 dagen
 Melk: 108 uur  

Bijwerkingen
In zeer zeldzame gevallen (minder dan 1 op de 10.000 dieren) werden de volgende bijwer-
kingen waargenomen bij dieren die tylosine kregen toegediend in de aanbevolen dosering:
- reactie op de injectieplaats;

- vulvaire zwelling bij runderen;
- oedeem van de rectale mucosa, partiële anale prolaps (‘rosebudding’), erytheem en 

pruritis bij varkens;
- anafylactische shock en sterfte.
Op de injectieplaats kan een haematoom ontstaan die tot 21 dagen na de toediening kunnen 
aanhouden.

Speciale waarschuwingen
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheids-
testen van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling 
gebaseerd te zijn op lokale (regionaal of bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over 
de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.
Het gebruik van tylosine voor de behandeling van mastitis bij rundvee veroorzaakt door 
Mycoplasma spp. wordt niet ondersteund door de werkzaamheidsgegevens.
Behandeling van hemorrhagische enteritis veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae 
dient met enige voorzichtigheid te gebeuren vermits er in-vitro verhoogde resistentie is bij 
Europese stammen. Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven 
in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen tylosine verhogen en de 
effectiviteit van behandeling met andere macrolidenantibiotica verminderen vanwege de 
mogelijkheid van kruisresistentie. Herhaalde injecties moeten op verschillende injectie-
plaatsen worden toegediend.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan 
de dieren toedient
Voorzichtigheid is geboden om accidentele zelfinjectie te voorkomen. In geval van acciden-
tele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het 
etiket te worden getoond. In geval van accidenteel huidcontact grondig wassen met zeep 
en water. In geval van accidenteel oogcontact de ogen spoelen met een ruime hoeveelheid 
helder stromend water. Handen wassen na gebruik. Tylosine kan irritatie veroorzaken. 
Macroliden, zoals tylosine, kunnen ook overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na injectie, 
inhalatie, ingestie of contact met huid of oog. Overgevoeligheid voor tylosine kan leiden 
tot kruisreacties met andere macroliden en omgekeerd. Allergische reacties op deze stoffen 
kunnen soms ernstig zijn en daarom dient direct contact vermeden te worden. Hanteer dit 
diergeneesmiddel niet als u allergisch bent voor bestanddelen in het diergeneesmiddel. 
Indien u na blootstelling symptomen ontwikkelt, zoals huiduitslag, dient een arts te 
worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Zwelling van het 
gezicht, lippen en ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en 
vereisen dringende medische hulp.

Gebruik tijdens dracht en lactatie 
Uit onderzoek bij laboratoriumdieren zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op 
teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten. Er is geen onderzoek gedaan bij de 
doeldiersoorten. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten-risicobeoordeling door de 
behandelend dierenarts. 

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Lincosamide- en aminoglycoside-antibiotica kunnen de werking van tylosine tegengaan.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Varkens en kalveren: Intramusculaire injectie van 30 mg/kg lichaamsgewicht per dag 
(driemaal de maximale aanbevolen dosering) gedurende 5 opeenvolgende dagen veroor-
zaakte geen bijwerkingen.

Onverenigbaarheden 
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid mag het diergeneesmiddel 
niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

Bewaarcondities en houdbaarheid 
Beschermen tegen licht. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren beneden 25 °C. Niet in de vriezer bewaren.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen. 
Ongebruikte inhoud moet na 28 dagen worden afgevoerd.

Lees voor de complete productinformatie de SPC (FR/V/2869165 7/2013).
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