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BIJSLUITER
Compagel gel voor 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

Registratiehouder:
Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Fabrikant:
C.P.M. ContractPharma GmbH & Co KG
Frühlingsstrasse 7
83618 Feldkirchen-Westerham
Duitsland
2.

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Compagel gel voor paarden
3.

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per 100 g gel:
Werkzame bestanddelen:
Natrium heparine
50.000 IE
Levomenthol
0,5 g
Hydroxyethyl salicylaat
5,0 g
4.

INDICATIES

Behandeling van lokale inflammatoire zwellingen en kneuzingen inclusief tendinitis,
tendovaginitis, bursitis en andere acute ontstekingen van het skeletspiersysteem bij
paarden.
Het product bevordert ook de vroege heropname van hematomen en oedemateuze
zwellingen voortkomend uit dergelijke aandoeningen.
5.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de
hulpstoffen.
Niet aanbrengen op beschadigde huid.
Niet aanbrengen op open wonden of huidbeschadigingen (vers of met korst).
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BIJWERKINGEN

Indien bijwerkingen optreden, dient de behandeling gestaakt te worden.
Indien u bijwerkingen vaststelt bij uw paard/paarden die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paard
8.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Een totale hoeveelheid tot 50 g gel per dag dient met lichte druk van de vingertoppen op
het te behandelen gebied te worden aangebracht. Volg hierbij de aanwijzingen van de
dierenarts en behandel tot de symptomen verdwijnen.
9.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Zie rubriek: “Dosering en wijze van toediening”.
10.

WACHTTERMIJN

(Orgaan)vlees: 0 dagen
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende dieren die melk voor humane consumptie
produceren.
11.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25°C.
Na eerste opening binnen 3 maanden gebruiken.
De uiterste gebruiksdatum dient te worden bepaald op het moment van eerste opening
en in de ruimte hieronder te worden geschreven. Niet te gebruiken na de vervaldatum
vermeld op de tube na EXP.
12.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Vermijd contact met ogen of slijmvliezen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel
aan de dieren toedient
Vermijd contact met open wonden of met de ogen.
Tijdens het aanbrengen van dit product dienen ondoorlatende handschoenen te worden
gedragen.
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Gebruik tijdens dracht en lactatie
Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over topicaal gebruik van het product tijdens
de dracht.
Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en lactatie.
13.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE 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

04 februari 2013
15. OVERIGE INFORMATIE
250 g
KANALISATIE
URA
REG NL 100327

