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BIJSLUITER
FERRAJECT 200, 200 mg/ml, Oplossing voor injectie voor varkens en runderen
1.

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

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN:
Dechra Veterinary Products NV
Achterstenhoek 48
2275 Lille
België
FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE:
Eurovet Animal Health BV
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Nederland
2.

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

FERRAJECT 200 Oplossing voor injectie voor varkens en runderen
IJzer (als dextraan)
3.

GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN

1 ml bevat:
Werkzaam bestanddeel:
IJzer (als dextraan)
200 mg
4.

INDICATIES

Preventieve en curatieve behandeling van anemie bij jonge biggen en bevordering van de groei bij
jonge anemische dieren.
5.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij paarden.
Niet gebruiken bij dieren waar er een absoluut of relatief vitamine E tekort is.
Niet gebruiken bij dieren met infectieuze anemie.
Niet gebruiken bij dieren met een overgevoeligheid tegenover het ijzerdextraancomplex.
6.

BIJWERKINGEN

Bij biggen kunnen uitzonderlijke nevenverschijnselen optreden zoals spierdegeneratie of zelfs dood.
Een tekort aan vitamine E of een overmaat aan onverzadigde vetzuren in de voeding predisponeren tot
dergelijke reacties.
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in de bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt
dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.

DOELDIERSOORTEN

Varken (biggen, mestvarkens) en rund (kalveren).
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8.

FERRAJECT 200

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN
GEBRUIK

Toedieningsweg:
Het diergeneesmiddel is bestemd voor parenterale toediening, bij voorkeur voor diep intramusculaire
injectie. Inspuiting in de bilspieren is niet aan te raden.
Dosering:
Preventief: tegen ferriprieve anemie bij biggen: 1 ml op de derde tot vijfde levensdag.
Curatief: voor oudere dieren, mestvarkens en kalveren: 1 ml per 40 kg lichaamsgewicht.
9.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

---10.

WACHTTIJD

Vlees n slachtafval: nul dagen.
11.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Beschermen tegen bevriezing.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. De
uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
12.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren
toedient:
In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de
bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Niet gelijktijdig toedienen met tetracyclines wegens interacties.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Overdosering kan aanleiding geven tot apathie, dyspnee, diarree en coma. Als antidota kunnen
chelatoren aangewend worden zoals ethyleen diamine tetra acetaat, diethyleen triamine penta acetaat,
desferrioxamine-B en natrium ferrocyanide.
Onverenigbaarheden:
Bij voorkeur niet combineren met andere diergeneesmiddelen in dezelfde spuit.
13.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Februari 2020
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15.

FERRAJECT 200

OVERIGE INFORMATIE

Verpakkingsgrootten: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Op diergeneeskundig voorschrift.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
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