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RONIZOL® 2,5% 
Opl. poeder voor oraal gebruik
bij duiven 

Ronidazol

Samenstelling 
Per gram: Werkzaam bestanddeel:
Ronidazol 25 mg.

Farmaceutische vorm 
Poeder voor oraal gebruik.

Doeldier(en) Duif.

Indicaties 
Hulpmiddel bij de bestrijding van trichomoniasis
(‘het geel’).

Bijwerkingen 
- verminderde wateropname - neurotoxiciteit -
groeiremming - gewichtsverlies - verstoorde 
spermatogenese - dunne ontlasting.
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 en toedieningswijze 
Voor oraal gebruik, toediening in het drinkwater.
1 nauwkeurig afgestreken maatschepje (5 ml = ca.
4 gram) per 3 liter drinkwater (33 mg ronidazol per
liter) gedurende 5 dagen. Gemedicineerd 
drinkwater dient dagelijks ververst te worden. De
opname van gemedicineerd drinkwater is 
afhankelijk van de klinische conditie van de dieren.
Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de
concentratie ronidazol in het drinkwater 
dienovereenkomstig te worden aangepast.

Wachttermijn 
Niet voor gebruik bij duiven die voor humane 
consumptie bestemd zijn.

Speciale waarschuwingen voor elke 
diersoort waarvoor het geneesmiddel
bestemd is 
Bij behandeling met ronidazol verdwijnen slechts de
klinische symptomen van trichomoniasis. Eliminatie
van de infectie is onvolledig.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik
bij dieren 
Ronidazol is toxisch bij langdurige behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen
door degene die het geneesmiddel aan de
dieren toedient 
Adem deze stof niet in aangezien dit middel kanker
en erfelijke genetische schade kan veroorzaken en
vermijd aanraking met de huid. Draag daartoe een
stofmasker en geschikte handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg 
Mogelijk nadelige effecten op de vruchtbaarheid en
de jonge duiven van dieren die behandeld zijn met
dit middel zijn niet uit te sluiten.

Interacties met andere geneesmiddelen en
andere vormen van interactie 
Niet combineren met andere antimicrobiële of 
antiparasitaire middelen.

Overdosering (symptomen, procedures in
noodgevallen, antidota)
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen
bekend dan die genoemd onder de sectie 
‘bijwerkingen’.

Onverenigbaarheden 
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de
verenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet
met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum 
vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheid van het gemedicineerde drinkwater:
1 maand (in afgesloten fles, beneden 25°C).

Bewaring 
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de
vriezer bewaren.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten 
hiervan dienen in overeenstemming met de 
nationale vereisten te worden verwijderd.
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
UDD.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
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