
Iverdrop  
spot-on oplossing voor kooi- en volièrevogels.

Samenstelling: Ivermectine 0.12%.

Diergeneesmiddel vrijgesteld van registratie.

Indicatie 
De bestrijding met mijten, Sternostoma tracheacolum 
(luchtpijpmijt en luchtzakmijt), parkietenschurft (scaly 
face) en kalkpoten.

De bestrijding van bloedluis (Dermanyssus gallinea), 
schacht- en veerluis (Mallophaga).

Contra-Indicaties
Niet gebruiken bij zieke of zwakke dieren.
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor het 
werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen
In zeldzame gevallen komt lokale irritatie van de huid 
voor.
In zeer zeldzame gevallen depressie van het centrale 
zenuwstelsel, met allerlei soorten ongewenste effecten: 
apathie, verlies van eetlust, mydriasis, ataxie, 
spiertrillingen, spierzwakte , diarree.
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.

Dosering
Wijze van gebruik
Kanaries, tropische vogels: 1 druppel in de nek.
(Gras)parkieten en grotere vogels: 2 druppels in de nek.
De verpakking bevat een druppelpipet voor eenvoudig 
doseren.
Bij constatering van luchtpijpmijten of schurft dienen 
alle vogels in de volière behandeld te worden.
Breng de druppel(s) aan op de huid in de nek van het 
dier, zodat de vloeistof niet opgelikt kan worden. 



Hierbij dienen de veren zoveel mogelijk opzij geduwd te 
worden.
De behandeling kan na 4 weken herhaald worden, om 
herbesmetting te voorkomen. Bij voorkeur vogels 1-2 
maanden voor de kweekperiode behandelen ter 
voorkoming van nestbesmetting.
Reinig en ontsmet bij een besmetting met luchtpijpmijt 
ook het vogelverblijf, de voeder- en drinkbakken, en 
bakken waarin de vogels baden.
 
Veiligheidsmaatregelen voor de gebruiker
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. 
Probeer contact met de huid en ogen te voorkomen. 
Was de handen na gebruik. Wanneer er contact is 
geweest met de huid, afwassen met water en zeep.  
In het geval van contact met de ogen, uitspoelen met 
water en neem direct contact op met een arts.

Bewaring- en verwijderingaanbevelingen
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking op 
kamertemperatuur. Niet in koelkast of vriezer.  
Niet te gebruiken na de vervaldatum.  
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan 
dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te 
worden verwijderd.

33
35

39

Distributeur:
Fendigo NV/SA
Herrmann Debrouxlaan 17
1160 Brussel
België
Fabrikant:
Beaphar B.V. Raalte
Nederland


