
  
    

 
Ronaxan 

250 mg, comprimate pentru câini 
 
 
Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare și a deținătorului autorizației de fabricare, responsabil pentru 
eliberarea seriilor de produs, dacă sunt diferite 
Deținătorul autorizației de comercializare: MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, FR-69007 LYON, Franța. 
Producător responsabil pentru eliberarea seriei: MERIAL, 4 Chemin du Calquet, FR-31300 Toulouse, Franța. 
 
Denumirea produsului medicinal veterinar 
Ronaxan 250 mg comprimate pentru câini. 
Doxiciclină. 
 
Declararea substanței active și a altor ingrediente 
Fiecare comprimat conține: 
 Doxiciclină (doxiciclină hiclat)  250 mg 
 Excipient q.s.  1,25 g 
 
Indicații 
Tratamentul infecțiilor acute și subacute, cauzate de microorganisme sensibile la doxiciclină: 
 - afecțiuni respiratorii (rinite, tonsilite, bronhopneumonii, boli respiratorii la feline) 
 - infecții ale pielii (dermatite supurative și abcese) 
 - infecții ale tractului urinar (cistite și prostatite) 
 - infecții ale aparatului reproducător (metrite) 
Tratamentul prelungit este de obicei eficient și în formele cronice ale bolilor de mai sus. 
 
Contraindicații  
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. 
 
Reacții adverse  
În terapia cu tetraciclină au fost raportate reacții adverse precum vomă, esofagită și diaree. Produsul nu trebuie administrat animalelor cu 
disfagie sau alte boli însoțite de vomă. 
 
Specii țintă 
Câini. 
 
Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și 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 afecțiunile 
acute și subacute și timp de 10 zile pentru afecțiunile cronice. 
Calea de administrare: orală 
Pentru pisici și 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. 
 
Recomandări privind administrarea corectă 
A se administra de preferat cu hrana. 
 
Timp  de așteptare 
Nu se aplică. 
 
Precauții 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. 
 
Atenționare specială  
Numai pentru uz veterinar. 
 
Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz 
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu 
cerințele locale. 

 

   

Te
l/F

ax
: 0

26
2-

21
1.

96
4,

  w
w

w
.m

ar
av

et
.c

om
 


