Bijsluiter Pyrogenium
Bij de 1e attentie van een ontsteking!
Pyrogenium stimuleert de lichaamseigen afweer van het dier waardoor een mogelijke ontsteking
wordt onderdrukt. Start met Pyrogenium bij de eerste attentie van een ontsteking. Pyrogenium kan
een bijdrage leveren aan het verminderen van het antibioticagebruik.
Eigenschappen
Activeert de lichaamseigen afweer.
Samenstelling
Per 100 g: Lachesis mutus D 8 33 g, Pyrogenium-Nosode D 15 (HAB, V.44) 33 g, Argentum metallicum
D 30 33 g. Geconserveerd met 20% (m/m) Ethanol.
Doeldieren
Paarden, runderen, varkens, schapen, geiten, honden en katten.
Ook geschikt voor jonge dieren.
Indicaties
Pyrogenium compositum wordt toegepast bij acute ziekteprocessen die gepaard gaan met
ontstekingen en koorts (griep, diarree, etc.), o.a. bij uierontsteking, baarmoederontsteking,
(tussen)klauwontsteking en ontstoken wonden.
Contra-indicaties
Geen.
Bijwerkingen
Geen.
Toediening / Dosering
Voor onderhuidse injectie of voor orale toepassing.
Doeldieren
- Koeien, paarden
- Varkens
- Honden, katten

Dosering injectie
10 ml onderhuids
5 ml onderhuids
1 ml onderhuids

Dosering oraal
40 druppels
20 druppels
5 druppels

Let op: Jonge dieren naar verhouding minder geven, de behandeling kan na 5-10 uur herhaald
worden.
Waarschuwingen
Geen.
Bewaarcondities / Houdbaarheid
Niet bewaren boven 25 °C. Beschermen tegen vorst. Na opening beperkt houdbaar.
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Bijzonderheden:
- Stimuleert krachtig de lichaamseigen afweer
- Onderdrukt een opkomende ontsteking
- Door 0 dagen wachttijd geen melkverlies
- Draagt bij aan het verminderen van het antibioticagebruik
- Geen receptplicht, geregistreerd geneesmiddel
Verpakking
Fles 100 ml (incl. doseerspuit en 2 naalden), 6 x 100 ml en 20 x 100 ml (zonder doseerspuit en
naalden).
Registratienummer / Kanalisatiestatus
Adm.nr. 0040, VRIJ. Homeopathisch diergeneesmiddel vrijgesteld van registratieplicht, zonder
goedgekeurde therapeutische indicatie.
ECOstyle BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verminderde werking of eventuele schade als
gevolg van een onjuiste toepassing van dit product.
Producent:
Admin.nr:
Admin.houder:

Saluvet GmbH
D-88339 Bad Waldsee
0040
Europlant BV
Postbus 2
8426 ZM Appelscha
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