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BIJSLUITER

VITADROPS®

emulsie voor konijnen, cavia’s, chinchilla’s, kleine knaag-
dieren, duiven, siervogels en reptielen.

NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR
HET IN DE HANDEL BRENGEN
AST Farma B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Vitadrops, emulsie voor konijnen, cavia’s, chinchilla’s, kleine
knaagdieren, duiven, siervogels en reptielen.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE
BESTANDD(E)L(EN)
Bevat per ml:
vitamine A 1800 IE
vitamine D3 2 IE
vitamine E 2,8 mg
vitamine C 56 mg
vitamine K3 0,3 mg 
vitamine B1 1,8 mg
vitamine B2 2,8 mg
vitamine B3 (niacine) 12,3 mg 
vitamine B5 (panthotheenzuur) 3,4 mg 
vitamine B6 0,7 mg
vitamine B11 (foliumzuur) 0,03 mg 
vitamine B12 0,004 mg

INDICATIE(S)
Voor alle doeldiersoorten gelden de volgende indicaties:
Geëmulgeerd vitamineconcentraat als extra aanvulling op de 
voeding, ter ondersteuning van:
- Een goede gezondheid
- Een normale groei en ontwikkeling
- Een goed functionerend afweersysteem
- Herstel van schadelijke gevolgen van ziekten
- Weerstand bij stress tijdens vervoer of territorium gevechten
- Symptomen van ouderdom slijtage 
- Herstel bij gebruik van bepaalde medicijnen
- Rui of vervellen.

Konijn en knaagdieren: naast eerder genoemde algemene
indicaties kan Vitadrops vooral ook bij problemen met het maag-
darmkanaal ondersteunen.
Vogels: Naast eerder genoemde algemene indicaties kan
Vitadrops de ei productie en het leggen van eieren stimuleren en
ondersteunen. De rui verbeteren en ondersteunen.
Sportduiven: Ondersteunen en verbeteren van vliegprestaties
en ondersteunen en verbeteren van de rui.
Reptielen: Vitadrops kan de calciumopname stimuleren en de
vervelling ondersteunen of verbeteren.

CONTRA-INDICATIE(S)
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de bestand-
delen.

BIJWERKINGEN
Geen bijwerkingen bekend voor dit product. 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.

DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL
BESTEMD IS
Konijnen, cavia’s, chinchilla’s, kleine knaagdieren, duiven,
siervogels en reptielen.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN
GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)
Eén druppel komt overeen met ca. 0,05 ml.

Algemene dosering: 3-5 druppels per kg

Dosering per dier:
Konijn: 3-10 druppels per dag 
Cavia: 3-5 druppels per dag
Chinchilla: 3 druppels per dag of om de dag
Rat: 3 druppels per dag of om de dag
Duiven en kippen: 3-5 druppels per dag of drinkwater dosering 

aanhouden
Siervogels: 3-5 druppels per dag of via drinkwater of 

voeding doseren
Reptielen: Slangen en hagedissen: 3 tot 5 druppels per 

kg dier per dag 
(bij dieren zwaarder dan 10 kg maximaal 2,5 
ml per dag)

Landschildpadden: 3 druppels per kg dier 1 tot 2 keer per week.
(bij dieren zwaarder dan 10 kg maximaal 
1 ml)

Bij hele kleine dieren zoals muizen en kleine vogels zoals
kanaries en grasparkieten waarbij het lastig is op gewicht te
doseren kan het middel beter via drinkwater of voer worden 
verstrekt. Drinkwater dagelijks verversen.

Drinkwater doseringen algemeen:
Dagelijks vers bereiden.
1/2 tot 1 ml (of 10-20 druppels) per 250 ml drinkwater
2-4 druppels per 50 ml drinkwater

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Vitadrops vitamine emulsie is in water oplosbaar en kan direct
oraal of met voedsel / via drinkwater worden toegediend.
Gedurende 5 dagen met voedsel, via het drinkwater of recht-
streeks toedienen. Aansluitend een onderhoudsdosering van 
1 à 2 x per week.

WACHTTERMIJN
Niet van toepassing

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Donker en niet boven 25°C bewaren.
Beschermen tegen bevriezing.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

SPECIALE WAARSCHUWING(EN) 
Schudden voor gebruik

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEES-
MIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikt product of restanten hiervan dienen in overeenstem-
ming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Deze
maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN
25 mei 2012

OVERIGE INOFRMATIE
20 ml flacon met doseringsspuitje
Uitsluitend voor gebruik bij dieren.


