Palmisan®

oogzalf

BS15050.NL/UK

BIJSLUITER

NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT
Alfasan Nederland BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden
BENAMING VAN HET MIDDEL
Palmisan oogzalf
BESTANDDELEN
Per gram:
Vitamine A palmitaat

15.000 IE

INDICATIES
Verzorging van het hoornvlies bij hond en kat
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij:
- ulcus cornea;
- oogaandoeningen die gepaard gaan met diepe ulceratie zonder vascularisatie;
BIJWERKINGEN
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze
bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht de fabrikant hiervan in kennis te stellen.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET MIDDEL BESTEMD IS
Hond en kat.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN
Voor uitwendige toepassing, in het oog.
Twee tot vier keer daags een kleine hoeveelheid op de oogbol aanbrengen.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
De zalf wordt lokaal op het oog aangebracht. Belangrijk is dat het uiteinde van de canule
niet in contact komt met het oog of de oogharen; het dier zal dan door de oogreflex het
oog dichtknijpen.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid van het middel in de verkoopverpakking: 2 jaar.
Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
VERPAKKING
Tube à 5 gram.

PACKAGE LEAFLET

Palmisan®

eye ointment

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER
Alfasan Nederland BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, The Netherlands
NAME OF THE PRODUCT
Palmisan eye ointment
COMPONENTS
Per gram:
Vitamin A palmitate

15,000 IU

INDICATIONS
Supporting the care of the cornea of dogs and cats.
CONTRA-INDICATIONS
Do not use in case of:
- ulcus cornea;
- eye conditions that present with deep ulcerations without vascularisation.
ADVERSE EFFECTS
If you notice any serious side effects or other reactions that are not mentioned in this
leaflet, please inform the manufacturer.
TARGET SPECIES
Dogs and cats.
DOSAGE FOR EACH SPECIES, ROUTE(S) AND METHOD OF ADMINISTRATION
For external application, in the eye.
Administer a small amount on the eye ball 2 to 4 times daily.
ADVICE ON CORRECT ADMINISTRATION
The ointment is administered to the eye locally. It is important that the tip of the canula
does not come into contact with the eye or the eye hairs; the animal will blink as a result
of the eye reflex.
SPECIAL STORAGE CONDITIONS
Keep out of the sight and reach of children.
Shelf life of the product in the commercial packaging: 2 years.
Store below 25 °C. Do not refrigerate or freeze.
PACK SIZE
Tube of 5 gram.

