
BIJSLUITER

Anabolin “Forte” Pro Inj. 50 mg/ml  
oplossing voor injectie voor hond en kat

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT 
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE
Alfasan Nederland B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Nederland
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Anabolin “Forte” Pro Inj, 50 mg/ml oplossing voor injectie voor hond en kat
Nandrolonefenylpropionaat
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Nandrolonefenylpropionaat  50 mg
Hulpstoffen:
Benzyl alcohol
INDICATIES
-  Reconvalescentie na bacteriële en parasitaire ziekten;
-  Uitputting na hoge prestaties;
-  Zware partus. 
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij: 
-  Aanwezigheid van hormoon afhankelijke tumoren zoals mamma- en prostaatcarcinomen;
-  Leveraandoeningen.
BIJWERKINGEN
-  virilisatie van de vrucht in de eerste fase van de ontwikkeling van de vrucht met als gevolggedragsveranderingen in een 
 later stadium;
-  remming van de spermatogenese.
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.
DOELDIERSOORTEN
Hond en kat
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEGEN EN WIJZE VAN GEBRUIK
Subcutaan of intramusculair toedienen: 
Eenmalig 1 mg nandrolonefenylpropionaat per kg lichaamsgewicht, eventueel herhalen na 3 weken.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 
De stop kan tot 22 keer veilig worden aangeprikt.
WACHTTIJDEN
Niet van toepassing. 
BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN 
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 ºC. Niet in de vriezer bewaren.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 30 dagen, indien bewaard bij 2 ºC - 8 ºC (in een koelkast).
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Dracht en lactatie: 
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie. Uitsluitend gebruiken 
overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de behandelend dierenarts.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen gegevens beschikbaar. 
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek “Bijwerkingen”.
Onverenigbaarheden:
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met andere 
diergeneesmiddelen worden vermengd.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF 
EVENTUEEL AFVALMATERIAAL 
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden 
verwijderd.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
12 januari 2022
OVERIGE INFORMATIE
1 x 10 ml flacon verpakt in een kartonnen doos.
35 x 10 ml flacon verpakt in een polystyreen buitenverpakking.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
REG NL 4423
KANALISATIE
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PACKAGE LEAFLET

Anabolin “Forte” Pro Inj. 50 mg/mL 
solution for injection for dogs and cats

NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND OF THE MANUFACTURING 
AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Alfasan Nederland B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, The Netherlands
NAME OF THE VETERINARY MEDICINAL PRODUCT
Anabolin “Forte” Pro Inj, 50 mg/mL solution for injection for dogs and cats
Nandrolone phenylpropionate
STATEMENT OF THE ACTIVE SUBSTANCES AND OTHER INGREDIENTS
Per ml:
Active substance:
Nandrolone phenylpropionate 50 mg
Excipients:
Benzyl alcohol
INDICATIONS
-  Reconvalescence after bacterial and parasitic diseases;
-  Exhaustion after high performance;
-  Severe partus. 
CONTRAINDICATIONS
Do not use in: 
-  Presence of hormone-dependent tumours such as mammary and prostate carcinomas;
-  Liver diseases.
ADVERSE REACTIONS
-  virilisation of the foetus at the first stage of its development, resulting in changes in behaviour at a later stage;
-  inhibition of spermatogenesis.
If you notice any serious adverse events or other reactions not mentioned in this package leaflet, please inform your 
veterinarian.
TARGET SPECIES 
Dogs and cats
DOSAGE FOR EACH SPECIES, ROUTES AND METHOD OF ADMINISTRATION
Administer subcutaneously or intramuscularly: 
1 mg nandrolone phenylpropionate per kg body weight once, repeat after 3 weeks if necessary.
ADVICE ON CORRECT ADMINISTRATION 
The stopper can be punctured up to 22 times safely.
WITHDRAWAL PERIOD
Not applicable. 
SPECIAL STORAGE PRECAUTIONS 
Keep out of the sight and reach of children. Do not store above 25 ºC. Do not freeze.
Shelf life after puncturing the vial: 30 days if stored at 2 ºC - 8 ºC (in a refrigerator).
Do not use after the expiry date stated on the label following EXP.
SPECIAL WARNINGS
Pregnancy and lactation:
The safety of the veterinary medicinal product has not been established during pregnancy and/or lactation. Use only 
according to the benefit-risk assessment by the responsible veterinarian.
Interaction with other medicinal products and other forms of interaction:
No data available. 
Overdose (symptoms, emergency procedures, antidotes):
No adverse events other than those mentioned in section “Adverse reactions” are known for overdose.
Incompatibilities:
As no compatibility studies have been conducted, this veterinary medicinal product should not be mixed with other 
veterinary medicinal products.
SPECIAL PRECAUTIONS FOR THE DISPOSAL OF UNUSED VETERINARY PRODUCT OR WASTE MATERIALS IF ANY  
Any unused veterinary medicinal product or waste materials derived from such veterinary medicinal products should be 
disposed of in accordance with local requirements.
DATE ON WHICH THE PACKAGE LEAFLET WAS LAST APPROVED
12 January 2022
OTHER INFORMATION
1 x 10 ml vial packed in a cardboard box.
35 x 10 ml vial packed in a polystyrene outer packaging.
Not all pack sizes may be marketed.
REG NL 4423
UDD status - only to be used by veterinarians.  


