
Werkzame bestanddelen per gram
Koper 8,4 mg, Zink 8,4 mg

Farmaceutische vorm
Huidspray, suspensie

Verpakking
Primaire verpakking: 250 ml

Doeldiersoort
Rund

Datum laatste herziening tekst
24 november 2021

Indicatie
Voor de behandeling van dermatitis digitalis (de ziekte 
van Mortellaro)

Contra indicaties
Geen

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

Gebruiksaanwijzing en toedieningsweg
Het diergeneesmiddel is bestemd voor uitwendig 
gebruik. Voor gebruik de spuitbus goed schudden. 
Indien nodig, maak de laesie schoon met een 
wegwerpdoek voor direct contact met de spray. Bespuit 
de te behandelen oppervlakte op een afstand van 15 cm 
gedurende 3 seconden.

Het diergeneesmiddel aanbrengen op de laesie. Bedek 
de laesie volledig met de spray in een behandeling 
bestaande uit de stappen:

Dag 0: Spray op de laesie en bedek 
het met verband.
Dag 3: Verwijder het verband en 
spray opnieuw, zonder verband.
Dag 7: Indien herstel niet 
voldoende is, spray opnieuw, 
zonder verband.

Neem contact op met een 
dierenarts in geval van geen herstel 
op dag 10. Het verband wordt niet 
bij het diergeneesmiddel geleverd.
 
Wachttijd
Vlees en slachtafval: 0 dagen / 
Melk: 0 uren

Speciale waarschuwingen
Gebruik tijdens dracht of 
lactatie
De veiligheid van het 
diergeneesmiddel is niet bewezen 
tijdens de dracht of lactatie. Gezien de lage systemische 
absorptie van de werkzame bestanddelen is het optreden 
van teratogene, foetotoxische of maternotoxische 
effecten onwaarschijnlijk bij de aanbevolen dosering. 
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/
risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

250 ml
Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de 
persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren 
toedient
Schadelijk bij inslikken. Voorkom hand-mond contact. Niet 
eten of drinken tijdens gebruik van dit diergeneesmiddel. 
Was handen na gebruik.

Kan schadelijk zijn na huid contact. Kan de huid ontvetten. 
Voorkom huid contact. Draag chemisch resistente 
handschoenen. Was handen na gebruik.

Kan luchtwegirritatie, slaperigheid of duizeligheid 
veroorzaken. Dampen niet inademen. Gebruik in 
geventileerde ruimtes. Bij inademing dient men zich in de 
frisse lucht te begeven.

Kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom contact met ogen 
inclusief hand-oog contact. Draag beschermende bril. In 
geval van contact met ogen, spoel met veel water. Indien 
irritatie aanhoudt, dient een arts te worden geraadpleegd 
en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Voorkom huid 
contact. Draag chemisch resistente handschoenen. Was 
handen na gebruik.

Ontvlambare spray. Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen. Niet roken tijdens gebruik van het 
diergeneesmiddel. Niet in open vuur of ontstekingsbron 
spuiten.

Bewaaradvies
Spuitbus staat onder druk. Spuitbus beschermen tegen 
direct zonlicht en niet blootstellen aan een
temperatuur hoger dan 50˚C. Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen. Niet in de koelkast of in de
vriezer bewaren. Niet gebruiken na de uiterste 
gebruiksdatum vermeld op het etiket na expiratiedatum.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Ongebruikte 
diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in 
overeenstemming met de lokale vereisten te worden 
verwijderd. Buiten het zicht en bereik van kinderen 
bewaren.

Batch nummer / Expiratie datum
Zie onderzijde spuitbus / zijkant omdoos

Topro: registered trademark of 

Naam vergunninghouder: 
Bio Enterprise B.V.
Sluiskolk 3, 7681 KC Vroomshoop NL
info@bio-enterprise.nl  www.bio-enterprise.nl

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Intracare B.V., Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel NL
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8,4 mg/g + 8,4 mg/g
huidspray voor runderen

Diergeneesmiddel
Reg. NL 126591: vrij
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