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BIJLAGE III

BIJSLUITER
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ALUSPRAY, suspensie voor uitwendig gebruik  voor herkauwers, eenhoevige, 
varkens, pluimvee, 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
VETOQUINOL N.V./S.A.
Kontichsesteenweg 42
B - 2630   AARTSELAAR

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
VETOQUINOL SA
Magny-vernois
BP 189
F- 70204 LURE Cedex

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ALUSPRAY, suspensie voor uitwendig gebruik  voor herkauwers, eenhoevige, varkens, pluimvee, 
honden en katten 
Aluminium pulvis

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzaam bestanddeel:
Aluminium pulvis 3 g 
Hulpstoffen:
Paraffinum liquidum - Vloeibaar petroleumgas 

4. INDICATIES

Astringent ter bevordering van de heling van wonden 

5. CONTRA-INDICATIES

Geen

6. BIJWERKINGEN

Geen
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 

Herkauwers, eenhoevige, varkens, pluimvee, honden en katten 

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

Uitwendig gebruik
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9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 

Afhankelijk van de ernst 1 à 2 maal verstuiven, totdat de wonde bedekt is met een dun laagje poeder.

10. WACHTTERMIJN

0 dagen 

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 

Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25C).
Houder onder druk; beschermen tegen zonnestraling; niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 
50C.
De vervaldatum is aangeduid op de verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Geen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Goed schudden voor gebruik.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren 
toedient 
Verstuiver krachtig schudden voor gebruik. Niet doorprikken en na gebruik niet verbranden. 
Niet verstuiven in de richting van vlammen of een brandend voorwerp. Damp niet inademen. 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In geval van inslikken, onmiddellijk een 
arts raadplegen en etiket of verpakking tonen. Het product uitsluitend gebruiken voor de 
doeleinden waarvoor het bestemd is. Verwijderd houden van vlammen, ontstekingsbronnen of 
vonken, warmtebronnen of elektrische apparaten in werking. Niet roken. Niet langdurig, maar 
enige malen kort spuiten.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Geen contra-indicaties

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Niet van toepassing.

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

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou 
terecht komen.
Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te 
worden.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter 
bescherming van het milieu.
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14. OVERIGE INFORMATIE

Verpakking: verstuiver van 220 ml bevat gemiddeld 75 g suspensie 

Aflevering: vrij

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

BE-V116846
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