
Calcitat 25
Oplossing voor intraveneuze 
infusie

Doeldier
Rund

Bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend
Registratiehouder:
aniMedica GmbH ∙ Im Südfeld 9 ∙ 48308 Senden-Bösensell ∙ Duitsland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
aniMedica GmbH ∙ Im Südfeld 9 ∙ 48308 Senden-Bösensell ∙ Duitsland

Benaming van het diergeneesmiddel
Calcitat 25 
Oplossing voor intraveneuze infusie

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen
Werkzame bestanddelen:
Per 100 ml:
Calciumhydroxide ...............................0,66 g
Calciumgluconaat-monohydraat ...........1,55 g
Calciumborogluconaat ......................21,45 g
Magnesiumchloride-hexahydraat ..........3,25 g

Adjuvantia
Conserveermiddel:
Methyl-4-hydroxybenzoaat

Hulpstoffen
Macrogol 200
water voor injectie

Indicaties
Melkziekte en kopziekte

Contra-indicaties
geen

Bijwerkingen
Te snelle toediening kan tot hartaritmiën leiden.

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.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
rund
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Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening
Intraveneus toedienen
Dosering: eenmalig 200 - 300 mI per 500 kg l.g.
Een eenmalige behandeling is in het algemeen voldoende; alleen in speciale 
gevallen is een tweede behandeling vereist. Een eerste nabehandeling mag 
op z,n vroegst na 6 uur worden uitgevoerd. Verdere nabehandelingen na 24 
uur, wanneer gegarandeerd is dat het aanhouden va de symptomen terug te 
voeren is op een nog steeds bestaande hypocalcaemie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Langzaam intraveneus toedienen op lichaamstemperatuur. De toediening 
dient minimaal 5 minuten te bedragen. De hartslag controleren tijdens de 
toediening. Als er reacties optreden doordat de substantie onverenigbaar is 
(hartkloppingen, onrust, transpiratie, toename van traan-resp. speekselse-
cretie), dient het infuus onmiddellijk te worden onderbroken.

Wachttermijn
0 dagen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren bij kamertemperatuur en in het donker in de niet aangebroken ver-
pakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen
geen
 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van nietgebruikte  
diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstem-
ming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval 
weggeworpen te worden.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. 
Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien
26.09.2007

 Le Vet. B.V.
 Wilgenweg 7 
 3421 TV Oudewater
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