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CALCII BOROGLUCONAS

BIJSLUITER
Calcii Borogluconas, oplossing voor intraveneuze infusie voor runderen, schapen en paarden
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
Achterstenhoek 48
2275 Lille
België
FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE:
Eurovet Animal Health
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Nederland
2.

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Calcii Borogluconas oplossing voor intraveneuze infusie voor runderen, schapen en paarden
Calcium gluconaat voor injectie / magnesium chloride hexahydraat
3.

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

1 ml bevat:
Werkzame bestanddelen:
Calcium gluconaat voor injectie
Magnesium chloride hexahydraat
4.

187 mg
60 mg

INDICATIES

Kalfziekte (paresis puerperalis), acute en slepende toestanden van hypocalcemie en hypomagnesiemie
bij rund, paard en schaap.
5.

CONTRA-INDICATIES

Geen .
6.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u
vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis
te stellen.
7.

DOELDIERSOORTEN

Rund, schaap en paard.
8.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN
GEBRUIK
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Voor langzame intraveneuze toediening.
Paarden, runderen: 500 ml per dier.
Voor lichtere rassen en schapen: 1 ml/kg lichaamsgewicht.
Zonodig na 6 tot 8 uur herhalen aan dezelfde dosering.
Het product is niet geschikt voor subcutane toediening.
9.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.
10.

WACHTTIJD

Nul dagen.
11.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25°C.
Beschermen tegen licht.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken.
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 waarschuwingen voor elke doeldiersoort:
Om het risico van ventriculaire fibrillatie en hartblok te minimaliseren, dient men de intraveneuze
infusie langzaam en op lichaamstemperatuur toe te dienen.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Het product is enkel geschikt voor langzame intraveneuze toediening.
Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door diegene die het diergeneesmiddel aan de dieren
toedient:
Niet van toepassing.
Dracht:
Het diergeneesmiddel kan tijdens de dracht worden toegediend.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Het diergeneesmiddel niet samen toedienen met oxytetracycline hydrochloride vermits oxytetracycline
onverenigbaar is met intraveneuze infusies die calcium of magnesium bevatten.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Acute overdosering van parenteraal toegediende magnesiumoplossingen resulteert in bradycardie en
respiratoire depressie. De behandeling is symptomatisch.
Onverenigbaarheden
-
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13.

CALCII BOROGLUCONAS

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

Oktober 2019
15.

OVERIGE INFORMATIE

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.
BE-V162784
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