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Maatwerk van de Apotheek faculteit 

Diergeneeskunde 
 

 

In zeer uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een dier niet behandeld kan worden met de in 

Nederland beschikbare (dier)geneesmiddelen. In die gevallen wordt, indien mogelijk, door de 

Apotheek faculteit Diergeneeskunde een geneesmiddel voor het betreffende dier bereid. 

Op deze manier kan de Apotheek Diergeneeskunde ook voor de zeer zeldzame diersoorten en/of 

aandoeningen de best mogelijke geneesmiddelen bieden.  

Het bedenken hoe het geneesmiddel gemaakt moet worden kost tijd, evenals het maken zelf. 

Hierdoor moet u langer wachten op de geneesmiddelen wanneer u het recept afgeeft en zijn deze 

geneesmiddelen relatief duur. Daarnaast is de houdbaarheid van zo’n  bereiding altijd beperkt. 

Omdat deze drank speciaal voor één dier gemaakt is, is er geen bijsluiter beschikbaar waarin 

staat wat voor geneesmiddel deze bevat, welke dosering moet worden aangehouden, welke 

mogelijke bijwerkingen te verwachten zijn en met welke andere geneesmiddelen het wel en niet 

mag worden ingenomen. Op het etiket is te lezen welk geneesmiddel er in de drank zit en in welke 

concentratie. Ook is de dosering die u aan het dier moet geven vermeld op het etiket. Indien u 

andere vragen heeft kunt u terecht bij de dierenarts of de apotheek. 

 

Houdbaarheid 

Gebruik het product niet meer na de vervaldatum die op het etiket vermeld staat. 

 

Bewaarcondities 

Bewaar het product conform de aanwijzingen; Bewaar een product niet in de koelkast als dat niet 

expliciet op het etiket vermeld staat. 

Bewaar de geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.  

Breng restanten van het geneesmiddel, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug 

naar uw dierenarts of apotheek. 

 

Samenstelling 

In dit product is gebruik gemaakt van: 

(doorhalen wat niet van toepassing is, en Merknaam geneesmiddel toevoegen)  

 

 

Syrspend / water / ………………………………………………………… 

 

 

Conserveringsmiddel: Natriumbenzoaat (Syrspend) / Methylparabeen 

Als de drank véél dikker of dunner wordt tijdens het gebruik: neem contact op met de apotheek. 

  



 

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het 

gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, 

kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. 

Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

 

Toedienen van geneesmiddelen 

 

1. Schud de flacon goed om 

2. Plaats het meegeleverde spuitje op de dose-packsluiting 

 

 
 

3. Draai de flacon dan om en trek het benodigde volume op 

 

 
 

4. Draai de flacon weer recht en haal  de spuit van de dop.  

5. Sluit de dop weer met het klapdeksel.  

6. Reinig het spuitje na het toedienen van het geneesmiddel met kraanwater en was uw 

handen met zeep. 

 

Fabrikant 

Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 


