
BD/2014/REG NL 4637/zaak 361516

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

In overeenstemming met de 

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Gezien het verzoek van Merial B.V. te Velserbroek d.d. 11 september 2013 tot wijziging 
van de registratie van het diergeneesmiddel RONAXAN 20 mg, tablet voor honden en 
katten, registratienummer REG NL 4637;

Gelet op artikel 2.19 van de Wet dieren;

Gehoord de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen;

BESLUIT:

1. De wijziging van het diergeneesmiddel RONAXAN 20 mg, tablet voor honden 
en katten, ingeschreven onder nummer REG NL 4637, zoals aangevraagd d.d. 
11 september 2013 is goedgekeurd.

2. De gewijzigde Samenvatting van Productkenmerken behorende bij het 
diergeneesmiddel RONAXAN 20 mg, tablet voor honden en katten,
ingeschreven onder nummer REG NL 4637 treft u aan als bijlage A behorende bij 
dit besluit.

3. Het gewijzigde etiket en, in voorkomend geval, de gewijzigde bijsluiter behorende 
bij het diergeneesmiddel RONAXAN 20 mg, tablet voor honden en katten, 
ingeschreven onder nummer REG NL 4637 treft u aan als bijlage B behorende bij 
dit besluit.

4. De fabrikant dient binnen zes maanden na het verstrekken van de gewijzigde 
beschikking, de bestaande voorraad (met ongewijzigde productinformatie) af te 
leveren.

5. Deze beschikking treedt heden in werking.
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DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

voor deze:

Utrecht, 15 juli 2014

dhr. ir. F. Verheijen

Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen
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BIJLAGE A

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
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1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

RONAXAN 20 mg tabletten voor honden en katten

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Per tablet:

Werkzaam bestanddeel:
Doxycycline (als doxycyclinehyclaat) 20 mg

Hulpstoffen:
Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tablet.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Doeldiersoorten

Hond en kat.

4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten

Behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door voor doxycycline gevoelige micro-
organismen.

Behandeling van door geleedpotigen overgedragen bacteriële infecties veroorzaakt door 
Borrelia burgdorferi en Ehrlichia canis in honden en Anaplasma phagocytophilum in honden 
en katten.

4.3 Contra-indicaties

Niet gebruiken bij:
- Overgevoeligheid voor tetracyclines,
- Nier- en leverinsufficiëntie, 
- Ziektebeelden die gepaard gaan met braken, 
- Moeilijk slikken, 
- Bestaande fotosensibiliteit.

4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Volledige uitroeiing van door geleedpotigen overgedragen pathogenen wordt met deze 
behandeling mogelijk niet altijd bereikt.

4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Gedurende de behandeling geen vaccinaties uitvoeren; niet toedienen aan fokdieren. Wanneer 
overgevoeligheidsreacties optreden, dient de toediening van doxycycline te worden gestaakt.
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Niet gebruiken bij resistentie tegen doxycycline.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren 
toedient

Geen.

4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Misselijkheid, braken en diarree.
Overgevoeligheidsreacties, fotosensibiliteit en in uitzonderlijke gevallen fotodermatitis na 
blootstellen aan intensief daglicht, kunnen voorkomen.
Bij jonge dieren kan in uitzonderlijke gevallen tand- en botverkleuring optreden en een stoornis 
in de lengtegroei van de beenderen.

4.7 Gebruik tijdens dracht of lactatie

Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie. Laboratoriumproeven bij ratten en konijnen hebben 
geen teratogene of embryotoxische effecten van doxycycline aangetoond. 

4.8 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De uitscheiding van doxycycline kan onder invloed van barbituraten en fenytoïne versneld 
worden.
Gelijktijdige toediening van adsorbentia, zuurbindende of meerwaardige kationen (calcium, 
magnesium, aluminium, ijzer) dient vermeden te worden.
Kruisresistentie binnen de groep van de tetracyclines treedt op en is volledig.
Niet combineren met andere antibiotica.

4.9 Dosering en toedieningsweg

Oraal.
Bij voorkeur tijdens de maaltijden toedienen, waarbij de therapie met een dubbele dosis wordt 
gestart.

Luchtweginfecties: Tweemaal daags 5-10 mg doxycycline /kg lichaamsgewicht, 
overeenkomend met 1 tablet per 2-4 kg lichaamsgewicht, gedurende 5 dagen. 

Voor door geleedpotigen overgedragen bacteriële infecties veroorzaakt door Borrelia 
burgdorferi en Ehrlichia canis in honden en Anaplasma phagocytophilum in honden en katten is 
de dosis 10mg/kg/dag gedurende maximaal 28 dagen.

Volledige uitroeiing van de pathogenen wordt mogelijk niet altijd bereikt, maar een verlengde 
behandeling tot maximaal 28 dagen zorgt voor een gunstige reductie van de hoeveelheid 
bacteriën. Een langere duur van de behandeling, gebaseerd op een baten/risicobeoordeling door 
de behandelend dierenarts, kan nodig zijn bij ernstige en chronische ehrlichiose en deze 
patiënten dienen regelmatig gemonitord te worden, zelfs na klinische genezing.
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4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Toediening van een dosis van 5 keer de therapeutische hoeveelheid aan de hond leidde in een 
enkel geval tot braken. Bij overdosering zijn derhalve geen andere bijwerkingen te verwachten 
dan die genoemd onder 4.6.

4.11 Wachttermijn

Niet van toepassing.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

Farmacotherapeutische groep: Tetracyclines.

ATCvet-code: QJ01AA02.

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Doxycycline is een tweede generatie breedspectrum cycline dat behoort tot de familie van de 
tetracyclines. Het product is werkzaam tegen een groot aantal Gram-positieve en Gram-
negatieve pathogenen. Het product is voornamelijk bacteriostatisch; het remt de bacteriële 
eiwitsynthese door de binding van transfer RNA aan het messenger RNA-ribosoomcomplex te 
blokkeren.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Na orale toediening van het product aan honden, wordt het snel geabsorbeerd; de maximale 
concentratie in het serum wordt na ongeveer 3 uur bereikt. De absolute biologische 
beschikbaarheid is 45% wanneer het product wordt toegediend in een dosering van 10 mg/kg/24 
uur gedurende 5 dagen.
Doxycycline wordt voornamelijk via de faeces uitgescheiden door rechtstreekse diffusie via de 
darmmucosa in het darmlumen, waar het geïnactiveerd wordt door complexvorming met faecaal 
materiaal. Slechts een geringe hoeveelheid (minder dan 5% bij de hond) van de toegediende 
dosis wordt via de gal uitgescheiden. Het overige deel (ongeveer 25% bij de hond) wordt 
uitgescheiden via de nieren.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Microkristallijn cellulose
Magnesiumstearaat

6.2 Onverenigbaarheden

Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheidstermijn

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.
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6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking

Tabletten zijn verpakt per 5 blisters (PVC/aluminium) van 10 tabletten in een kartonnen doos.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte 
diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend 
afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de 
nationale vereisten te worden verwijderd.

7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN

Merial BV,
Kleermakerstraat 10,
1991 JL Velserbroek (Nederland)

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 4637

9. DATUM LAATSTE VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste vergunningverlening: 27 april 1989
Datum van laatste verlening: 27 april 2004

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

15 juli 2014

KANALISATIE

UDD
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BIJLAGE B

ETIKETTERING EN BIJSLUITER
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I. ETIKETTERING
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

kartonnen doosje

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Ronaxan 20 mg tabletten voor honden en katten
Doxycycline

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per tablet: 
Werkzaam bestanddeel:
Doxycycline (als doxycyclinehyclaat) 20 mg 

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tabletten

4. VERPAKKINGSGROOTTE

5 x 10 tabletten

5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat

6. INDICATIES

Behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door voor doxycycline gevoelige micro-organismen.
Behandeling van door geleedpotigen overgedragen bacteriële infecties veroorzaakt door Borrelia 
burgdorferi en Ehrlichia canis in honden en Anaplasma phagocytophilum in honden en katten.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Oraal
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Lees vóór gebruik de bijsluiter
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10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN 

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale 
vereisten te worden verwijderd.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN 
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET 
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING 

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - UDD.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 

Merial B.V., Kleermakerstraat 10, 1991 JL Velserbroek.

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 4637

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot
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GEGEVENS DIE TENMINSTE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN 
WORDEN VERMELD

Blister

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Ronaxan 20 mg
Doxycycline

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN

Merial

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot.

5. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. - UDD.

6. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 4637
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II. BIJSLUITER
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BIJSLUITER

Ronaxan 20 mg tabletten voor honden en katten

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR 
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND 

Registratiehouder:
Merial BV,
Kleermakerstraat 10,
1991 JL Velserbroek (Nederland)

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
MERIAL,
4 chemin du Calquet,
31000 Toulouse (Frankrijk)

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Ronaxan 20 mg tabletten voor honden en katten
Doxycycline

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per tablet:

Werkzaam bestanddeel:
Doxycycline (als doxycyclinehyclaat) 20 mg 

4. INDICATIES

Behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door voor doxycycline gevoelige micro-organismen.

Behandeling van door geleedpotigen overgedragen bacteriële infecties veroorzaakt door Borrelia 
burgdorferi en Ehrlichia canis in honden en Anaplasma phagocytophilum in honden en katten.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij:
- Overgevoeligheid voor tetracyclines,
- Nier- en leverinsufficiëntie, 
- Ziektebeelden die gepaard gaan met braken, 
- Moeilijk slikken, 
- Bestaande fotosensibiliteit.

6. BIJWERKINGEN

Misselijkheid, braken en diarree.
Overgevoeligheidsreacties, fotosensibiliteit en in uitzonderlijke gevallen fotodermatitis na blootstellen 
aan intensief daglicht, kunnen voorkomen.
Bij jonge dieren kan in uitzonderlijke gevallen tand- en botverkleuring optreden en een stoornis in de 
lengtegroei van de beenderen.
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Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden 
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 

Hond en kat.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN 
TOEDIENINGSWEG

Toediening: oraal.

Dosering: 

Behandeling van luchtweginfecties: Tweemaal daags 5-10 mg doxycycline/kg lichaamsgewicht, 
(overeenkomend met 1 tablet per 2-4 kg lichaamsgewicht) gedurende 5 dagen.

Behandeling van door geleedpotigen overgedragen bacteriële infecties veroorzaakt door Borrelia 
burgdorferi en Ehrlichia canis in honden en Anaplasma phagocytophilum in honden en katten is de 
dosis 10mg/kg/dag gedurende maximaal 28 dagen.

Volledige uitroeiing van de pathogenen wordt mogelijk niet altijd bereikt, maar een verlengde 
behandeling tot maximaal 28 dagen zorgt voor een gunstige reductie van de hoeveelheid bacteriën. 
Een langere duur van de behandeling, gebaseerd op een baten/risicobeoordeling door de behandelend 
dierenarts, kan nodig zijn bij ernstige en chronische ehrlichiose en deze patiënten dienen regelmatig 
gemonitord te worden, zelfs na klinische genezing.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Bij voorkeur tijdens de maaltijden toedienen, waarbij de therapie met een dubbele dosis wordt gestart.

10. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Volledige uitroeiing van door geleedpotigen overgedragen pathogenen wordt mogelijk niet altijd 
bereikt met deze behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Gedurende de behandeling geen vaccinaties uitvoeren; niet toedienen aan fokdieren. Wanneer 
overgevoeligheidsreacties optreden, dient de toediening van doxycycline te worden gestaakt.

Niet gebruiken bij resistentie tegen doxycycline.
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Gebruik tijdens dracht of lactatie
Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie. Laboratoriumproeven bij ratten en konijnen hebben geen 
teratogene of embryotoxische effecten van doxycycline aangetoond.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
De uitscheiding van doxycycline kan onder invloed van barbituraten en fenytoïne versneld worden.
Gelijktijdige toediening van adsorbentia, zuurbindende of meerwaardige kationen (calcium, 
magnesium, aluminium, ijzer, …) dient vermeden te worden.
Kruisresistentie binnen de groep van de tetracyclines treedt op en is volledig.
Niet combineren met andere antibiotica.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Toediening van een dosis van 5 keer de therapeutische hoeveelheid aan de hond leidde in een enkel 
geval tot braken. Bij overdosering zijn derhalve geen andere bijwerkingen te verwachten dan die 
genoemd onder rubriek bijwerkingen.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale 
vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

15 juli 2014

15. OVERIGE INFORMATIE

REG NL 4637

KANALISATIE
UDD




