
BD/2017/REG NL 10444/zaak 569735

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

In overeenstemming met de

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Gezien het verzoek van Eurovet Animal Health BV te Bladel d.d. 20 december 2016 tot 
wijziging van de handelsvergunning voor het diergeneesmiddel SOLACYL 100%, 
POEDER VOOR ORALE OPLOSSING VOOR KALVEREN EN VARKENS, ingeschreven 
onder nummer REG NL 10444;

Gelet op artikel 2.16 en artikel 2.18 van het Besluit diergeneesmiddelen;

Gehoord de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen;

BESLUIT:

1. De wijziging van de handelsvergunning voor het diergeneesmiddel SOLACYL 
100%, POEDER VOOR ORALE OPLOSSING VOOR KALVEREN EN VARKENS, 
ingeschreven onder nummer REG NL 10444, zoals aangevraagd 
d.d. 20 december 2016, is goedgekeurd.

2. De gewijzigde Samenvatting van Productkenmerken behorende bij het
diergeneesmiddel SOLACYL 100%, POEDER VOOR ORALE OPLOSSING VOOR 
KALVEREN EN VARKENS, REG NL 10444 treft u aan als bijlage I behorende bij 
dit besluit.

3. De gewijzigde etikettering- en bijsluiterteksten behorende bij het diergeneesmiddel 
SOLACYL 100%, POEDER VOOR ORALE OPLOSSING VOOR KALVEREN EN 
VARKENS, REG NL 10444 treft u aan als bijlage II behorende bij dit besluit.

4. Aan deze handelsvergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

- De wijzigingen in de producttekst zijn niet opgenomen in de tot nu toe geldende 
Samenvatting van Productkenmerken, etikettering- en bijsluitertekst waarmee 
het diergeneesmiddel in de handel is gebracht. Voor bestaande voorraden geldt 
een respijtperiode van 6 maanden voor het afleveren.

- De aangepaste etikettering- en bijsluitertekst dient bij de eerstvolgende druk
van de verpakkingstekst te worden doorgevoerd.
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BIJLAGE I

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
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1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

SOLACYL 1000 mg/g, poeder voor orale oplossing voor runderen en varkens

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Per gram:
Werkzaam bestanddeel:
Natriumsalicylaat 1000 mg

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

3. FARMACEUTISCHE VORM

Poeder voor orale oplossing
Witte tot gebroken-witte vlokken

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Doeldiersoorten

Rund (kalveren) en varken.

4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten

Kalveren: Ondersteunende behandeling van koorts bij acute aandoening van de luchtwegen, zo
nodig in combinatie met gerichte therapie (bijvoorbeeld anti-infectieuze therapie).
Varkens: Voor de behandeling van ontsteking, in combinatie met een gelijktijdige 
antibioticumtherapie.

4.3 Contra-indicaties

Niet gebruiken bij ernstige hypoproteinaemie, lever- en nieraandoeningen.
Niet gebruiken bij gastro-intestinale ulceraties en chronische gastro-intestinale aandoeningen.
Niet gebruiken bij een verstoorde bloedvorming of bloedstolling of een verhoogde neiging tot  
bloeden.
Gebruik geen natriumsalicylaat bij pasgeboren dieren of kalveren die jonger zijn dan 2 weken.
Niet gebruiken bij biggen die jonger zijn dan 4 weken
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor natriumsalicylaat.

4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen bekend

4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Aangezien natriumsalicylaat de bloedstolling kan remmen, is het af te raden chirurgische 
ingrepen die niet spoedeisend zijn uit te voeren binnen 7 dagen na beëindiging van de 
behandeling.
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Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren 
toedient 
Personen met een bekende overgevoeligheid voor natriumsalicylaat of verwante farmaceutische 
stoffen (bijv. aspirine) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Irritatie van de huid, de ogen en de luchtwegen kan voorkomen. Tijdens het bereiden en mengen 
van het product dient rechtstreeks contact met de huid en de ogen en inhalatie van het poeder te 
worden vermeden. Aangeraden wordt handschoenen, een veiligheidsbril en een stofmasker te 
dragen.
In geval van contact met de huid, dient deze onmiddellijk met water gewassen te worden.
In geval van contact met de ogen, wordt de gebruiker geadviseerd het aangedane oog gedurende 
15 minuten met veel  water te spoelen. Indien de irritatie aanhoudt dient een arts te worden 
geraadpleegd.
Tijdens toediening van gemedicineerd drinkwater of melk (substituut) aan de dieren, dient 
aanraking met de huid te worden voorkomen door het dragen van handschoenen. In geval van 
contact met de huid, dient deze onmiddellijk met water te worden gewassen.

4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Gastro-intestinale irritatie kan voorkomen, vooral bij dieren met een reeds bestaande maag-
darmziekte. Dergelijke irritatie kan klinisch tot uiting komen door de productie van zwarte 
ontlasting ten gevolge van bloedingen in het maag-darmkanaal.
Incidenteel kan de normale bloedstolling worden geremd. Dit effect is omkeerbaar en 
vermindert binnen ongeveer 7 dagen.

4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

•Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en de lactatie omdat uit laboratoriumonderzoek bij 
ratten gegevens naar voren zijn gekomen die duiden op teratogene en foetotoxische effecten.
•Salicylzuur dringt door de placenta heen en wordt met de melk uitgescheiden. Aangezien de 
halfwaardetijd bij pasgeborenen langer is, kunnen symptomen van toxiciteit veel sneller optreden. 
Bovendien wordt de aggregatie van bloedplaatjes afgeremd en wordt de bloedingstijd verlengd, wat 
ongunstig is tijdens een moeizame bevalling of een keizersnede. Uit bepaalde studies blijkt ook dat 
de partus vertraagd wordt.

4.8 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gelijktijdige toediening van mogelijk nefrotoxische geneesmiddelen (bijv. aminoglycosiden) 
dient te worden vermeden.
Salicylzuur wordt in sterke mate aan plasma (albumine) gebonden en treedt in competitie met 
een reeks geneesmiddelen (bijv. ketoprofen) op bindingsplaatsen van plasmaproteïnen.
Er zijn gevallen gerapporteerd van een versnelde plasmaklaring van salicylzuur wanneer het 
wordt toegediend in combinatie met corticosteroïden, mogelijk te wijten aan inductie van het 
metabolisme van salicylzuur.
Gelijktijdig gebruik met andere niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAIDs) is af te raden 
wegens het verhoogde risico op maag-darmzweren.
Geneesmiddelen met een effect op de bloedstolling mogen niet worden gebruikt in combinatie 
met natriumsalicylaat.

4.9 Dosering en toedieningsweg

Kalveren: 40 mg natriumsalicylaat per kg lichaamsgewicht, eenmaal per dag gedurende 1 tot 3 
dagen. Toediening: oraal via drinkwater of melk (substituut).
Varkens: 35 mg natriumsalicylaat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 tot 5 dagen.
Toediening: oraal via drinkwater.
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Om de concentratie van het product in drinkwater of melk te berekenen, kan de volgende 
formule worden gebruikt:

..... mg [product]/kg 
lichaamsgewicht/dag

x
gemiddeld lichaamsgewicht 
(kg) van de te behandelen 

dieren
= ….. mg [product] per l 

drinkwater/melk
gemiddelde dagelijkse water/melkconsumptie (l) per dier

Het product kan eventueel ook via het drinkwater worden toegediend als pulsmedicatie. De helft 
van de berekende totale dagelijkse hoeveelheid poeder dient dan gemengd te worden met 5 tot 
10 liter schoon water en omgeroerd te worden tot het poeder gelijkmatig verdeeld is. Deze 
oplossing wordt dan al roerend toegevoegd aan de hoeveelheid drinkwater die in een tijdsspanne 
van 3 tot 4 uur zal worden verbruikt en dient tweemaal per dag te worden toegediend.
De maximale oplosbaarheid van het product in water bedraagt ongeveer 100 g/liter.
Aangeraden wordt een geschikt, gekalibreerd weegtoestel te gebruiken voor de toediening van 
de berekende hoeveelheid natriumsalicylaat.

4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Kalveren verdragen doseringen tot 80 mg/kg gedurende 5 dagen of 40 mg/kg gedurende 10 
dagen, zonder enig ongewenst effect. Varkens verdragen doseringen tot 175 mg/kg gedurende 
ten hoogste 10 dagen, zonder belangrijke ongewenste effecten.
In geval van acute overdosering, resulteert intraveneuze infusie van bicarbonaat in een snellere 
uitscheiding van salicylzuur door alkalisering van de urine, wat tevens nuttig kan zijn om de 
(secundaire metabole) acidose te corrigeren.

4.11 Wachttermijn

(Orgaan)vlees
Varkens: nul dagen.
Kalveren: nul dagen.
Niet gebruiken bij koeien die melk voor menselijke consumptie produceren.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacotherapeutische groep: niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID). 

ATCvet-code: QN02BA04

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Natriumsalicylaat is een niet-steroïde ontstekingsremmer (NSAID) en heeft een 
ontstekingsremmend, analgetisch en antipyretisch effect. Het werkingsmechanisme berust op 
afremming van het enzym cyclo-oxygenase, hetgeen resulteert in een verminderde productie 
van prostaglandine (ontstekingsmediatoren).
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5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Oraal toegediend natriumsalicylaat wordt snel geabsorbeerd door passieve diffusie, gedeeltelijk 
in de maag, maar hoofdzakelijk in het voorste gedeelte van de dunne darm. Natriumsalicylaat 
verspreidt zich zeer goed in de verschillende weefsels. De waarden van het distributievolume 
(Vd) zijn hoger bij pasgeborenen. De halfwaardetijd is langer bij zeer jonge dieren, wat 
resulteert in een langzamere eliminatie van de stof. Dit is het meest uitgesproken bij dieren tot 7 
à 14 dagen oud. Het metabolisme vindt grotendeels plaats in het endoplasmatisch reticulum en 
de mitochondriën van de levercellen.
De eliminatie gebeurt grotendeels via de urine en de pH van de urine kan een aanzienlijk effect 
hebben op deze eliminatie (zie ook rubriek 4.10).

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Geen.

6.2 Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met 
andere diergeneesmiddelen worden vermengd. Het product kan worden toegediend als 
pulsmedicatie (3-4 uur), tweemaal per dag, zodat, indien het moet worden gebruikt in 
combinatie met andere geneesmiddelen, deze afzonderlijk kunnen worden toegediend.

6.3 Houdbaarheidstermijn

- Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar
- Houdbaarheid na eerste opening van de container: 6 maanden
- Houdbaarheid na reconstitutie in water volgens instructies: 24 uur
- Houdbaarheid na reconstitutie in melk(substituut) volgens instructies: 6 uur

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.
Houd de zak zorgvuldig gesloten na eerste opening ter bescherming tegen vocht.

6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking

Zakken bestaande uit de volgende materialen: een witte plastic laag aan de buitenkant, meerdere 
doorzichtige lagen aan de binnenkant, een onderlaag uit aluminium en een binnenlaag uit 
polyethyleen. Verpakkingsgrootten: 100 g, 250 g, 500 g, 1,0 kg, 2,5 kg en 5,0 kg.

Zakken bestaande uit de volgende materialen: een plastic laag aan de buitenkant, meerdere 
lagen van polyethyleen en aluminium aan de binnenkant en een binnenlaag uit ionomeer. 
Verpakkingsgrootten: 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2,5 kg en 5 kg. 

Zakken bestaande uit de volgende materialen: een plastic laag aan de buitenkant, meerdere 
lagen van aluminium en polyamide aan de binnenkant en een binnenlaag uit polyethyleen. 
Verpakkingsgrootten: 100 g, 250 g, 500 g, 1,0 kg, 2,5 kg en 5,0 kg.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
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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

Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, NL-5531 AE Bladel, Nederland

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

REG NL 10444

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING
Datum van eerste vergunningverlening: 19 december 2007
Datum van laatste verlenging: 30 november 2012

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

  20 februari 2017

KANALISATIE
U.R.A.
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BIJLAGE II

ETIKETTERING EN BIJSLUITER
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A. ETIKETTERING
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GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

{AARD/TYPE}

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

SOLACYL 1000 mg/g - poeder voor orale oplossing voor runderen en varkens

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per gram:
Werkzaam bestanddeel:
Natriumsalicylaat 1000 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Poeder voor orale oplossing. Witte tot gebroken-witte vlokken

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 g, 250 g, 500 g, 1,0 kg, 2,5 kg en 5,0 kg.

5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund (kalveren) en varken.

6. INDICATIES

Kalveren: Ondersteunende behandeling van koorts bij acute aandoening van de luchtwegen, zo nodig 
in combinatie met gerichte therapie (bijvoorbeeld anti-infectieuze therapie).
Varkens: Voor de behandeling van ontsteking, in combinatie met een gelijktijdige antibioticum 
therapie

7. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij ernstige hypoproteinaemie, lever- en nieraandoeningen.
Niet gebruiken bij gastro-intestinale ulceraties en chronische gastro-intestinale aandoeningen.
Niet gebruiken bij een verstoorde bloedvorming of, bloedstolling of een verhoogde neiging tot 
bloeden.
Gebruik geen natriumsalicylaat bij pasgeboren dieren of kalveren die jonger zijn dan 2 weken.
Niet gebruiken bij biggen die jonger zijn dan 4 weken.
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor natriumsalicylaat.
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8. BIJWERKINGEN

Gastro-intestinale irritatie kan voorkomen, vooral bij dieren met een reeds bestaande maag-
darmziekte. Dergelijke irritatie kan klinisch tot uiting komen door de productie van zwarte ontlasting 
ten gevolge van  bloedingen in het maag-darmkanaal.
Incidenteel kan de normale bloedstolling worden afgeremd. Dit effect is omkeerbaar en vermindert  
binnen ongeveer 7 dagen.
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.

9. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN 
TOEDIENING, AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Kalveren: 40 mg natriumsalicylaat per kg lichaamsgewicht, eenmaal per dag gedurende 1 tot 3 dagen. 
Toediening: oraal via drinkwater of melk (substituut).
Varkens: 35 mg natriumsalicylaat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 tot 5 dagen.
Toediening: oraal via drinkwater.

Om de concentratie van het product in drinkwater of melk te berekenen, kan de volgende formule 
worden gebruikt:

..... mg [product]/kg 

lichaamsgewicht/dag
x

gemiddeld lichaamsgewicht (kg) 

van de te behandelen dieren
= ….. mg [product] per l 

drinkwater/melk
gemiddelde dagelijkse water/melkconsumptie (l) per dier

Aangeraden wordt een geschikt, gekalibreerd weegtoestel te gebruiken voor de toediening van de 
berekende hoeveelheid natriumsalicylaat. Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de 
onverenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd. Het 
product kan eventueel ook via het drinkwater worden toegediend als pulsmedicatie (3-4 uur), 
tweemaal per dag, zodat indien het moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen, 
deze afzonderlijk kunnen worden toegediend. De helft van de berekende totale dagelijkse hoeveelheid 
poeder dient dan gemengd te worden met 5 tot 10 liter schoon water en omgeroerd te worden tot het 
poeder gelijkmatig verdeeld is. Deze oplossing wordt dan al roerend toegevoegd aan de hoeveelheid 
drinkwater die in een tijdsspanne van 3 tot 4 uur zal worden verbruikt en dient tweemaal per dag te 
worden toegediend.
De maximale oplosbaarheid van het product in water bedraagt ongeveer 100 g/liter.

10. WACHTTERMIJN

(Orgaan)vlees
Varkens:  nul dagen.
Kalveren:  nul dagen.
Niet gebruiken bij koeien die melk voor menselijke consumptie produceren

11. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Aangezien natriumsalicylaat de bloedstolling kan remmen, is het af te raden chirurgische ingrepen die 
niet spoedeisend zijn uit te voeren binnen 7 dagen na beëindiging van de behandeling.
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Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren 
toedient
Personen met een bekende overgevoeligheid voor natriumsalicylaat of verwante farmaceutische 
stoffen (bijv. aspirine) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Irritatie van de huid, de ogen en de luchtwegen kan voorkomen. Tijdens het bereiden en mengen van 
het product dient rechtstreeks contact met de huid en de ogen te worden vermeden, evenals 
rechtstreekse inhalatie van het poeder. Aangeraden wordt handschoenen, een veiligheidsbril en een 
stofmasker te dragen.
In geval van contact met de huid, dient deze onmiddellijk met water gewassen te worden.
In geval van contact met de ogen, wordt de gebruiker geadviseerd het aangedane oog gedurende 15 
minuten met veel water te spoelen en indien de irritatie aanhoudt een arts te raadplegen.
Tijdens toediening van gemedicineerd  drinkwater of melk (substituut) aan de dieren, dient aanraking 
met de huid te worden voorkomen door het dragen van handschoenen. In geval van contact met de 
huid, dient deze onmiddellijk met water te worden gewassen.
Gebruik tijdens dracht en lactatie
• Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en de lactatie omdat uit laboratoriumonderzoek bij ratten 
gegevens naar voren zijn gekomen die duiden op teratogene en foetotoxische effecten.
Salicylzuur dringt door de placenta heen en wordt met de melk uitgescheiden. Aangezien de 
halfwaardetijd bij pasgeborenen langer is, kunnen symptomen van toxiciteit veel sneller optreden. 
Bovendien wordt de aggregatie van de bloedplaatjes afgeremd en wordt de bloedingstijd verlengd, wat 
ongunstig is tijdens een moeizame bevalling of een keizersnede. Uit bepaalde studies blijkt ook dat de 
partus vertraagd wordt.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Gelijktijdige toediening van mogelijk nefrotoxische geneesmiddelen (bijv. aminoglycosiden) dient te 
worden vermeden.
Salicylzuur wordt in sterke mate aan plasma (albumine) gebonden en treedt in competitie met een 
reeks geneesmiddelen (bijv. ketoprofen) op bindingsplaatsen van plasmaproteïnen.
Er zijn gevallen gerapporteerd van een versnelde plasmaklaring van salicylzuur wanneer het wordt 
toegediend in combinatie met corticosteroïden, mogelijk te wijten aan inductie van het metabolisme 
van salicylzuur.
Gelijktijdig gebruik met andere niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAIDs) is af te raden wegens het 
verhoogde risico op maag-darmzweren.
Geneesmiddelen met een effect op de bloedstolling mogen niet worden gebruikt in combinatie met 
natriumsalicylaat.
Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met andere 
diergeneesmiddelen worden vermengd. Het product kan worden toegediend als pulsmedicatie (3-4 
uur), tweemaal per dag, zodat, indien het moet worden gebruikt in combinatie met andere 
geneesmiddelen, deze afzonderlijk kunnen worden toegediend
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Kalveren verdragen doseringen tot 80 mg/kg gedurende 5 dagen of 40 mg/kg gedurende 10 dagen, 
zonder enig ongewenst effect. Varkens verdragen doses tot 175 mg/kg gedurende ten hoogste 10 
dagen, zonder belangrijke ongewenste effecten.
In geval van acute overdosering, resulteert intraveneuze infusie van bicarbonaat in een snellere 
uitscheiding van salicylzuur door alkalisering van de urine, wat tevens nuttig kan zijn om de 
(secundaire metabole) acidose te corrigeren.

12. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.
<<EXP maand/jaar>>
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B. BIJSLUITER

(Alle informatie staat op het etiket/de buitenverpakking)




