
Prosolvin®

Diergeneesmiddel uda
Samenstelling
Bevat per ml: Luprostiol 7,5 mg.

DOELDIEREN:
Rund, varken en paard.

INDICATIES:
Rund:
- bronstregulatie/oestrussynchronisatie;
- behandeling van suboestrus;
- opwekken van abortus;
- partusinductie;
- behandelen van pyometra, chronische endometritis en gemummificeerde vrucht.
Varken:
- partusinductie vanaf 111 dagen dracht.
Paard:
- oestrusregulatie;
- oestrusinductie;
- opwekken van abortus;
- partusinductie vanaf 330 dagen dracht.

CONTRA-INDICATIE: Drachtige dieren indien geen abortus gewenst is.

BIJWERKINGEN:
Bij merries kan zweten, lichte koliek en een verhoging van de lichaamstemperatuur 
optreden. Deze symptomen zijn van kortdurende en voorbijgaande aard. 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 TOEDIENINGSWEG:
Rund:
Eenmalig 2 ml (15 mg luprostiol) per dier.
Bij bronstregulatie/oestrussynchronisatie zonodig na
10-12 dagen herhalen.
Varken:
Eenmalig 1 ml (7,5 mg luprostiol) per dier.
Paard:
Eenmalig 1 ml (7,5 mg luprostiol) per dier.
Bij opwekken van abortus na dag 40 van de dracht de behandeling herhalen met 
telkens een interval van 12 uur tot de abortus optreedt.
Toediening via intramusculaire injectie.



WACHTTERMIJN:
Rund: (Orgaan)vlees: 0 dagen.
Melk: 0 dagen.
Varken: Orgaan(vlees): 0 dagen.
Paard: (Orgaan)vlees: 0 dagen.

BEWARING:
Bewaren beneden 25°C .
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Aangeprikte flacon: binnen 28 dagen gebruiken.
Beschermen tegen licht
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

WAARSCHUWINGEN:
- Het te vroeg (langer dan 2-3 dagen voor het einde van de te verwachten 
draagtijd) induceren van de partus kan leiden tot de geboorte van verminderd of 
niet-levensvatbare biggen.
- Direct huidcontact en zelfinjectie dienen vermeden te worden.
Draag daartoe handschoenen. Indien het product met de huid in aanraking komt, 
dient men de huid onmiddellijk goed met water en zeep te wassen.

- Zwangere vrouwen en CARA patiënten moeten contact met het product vermijden 
of handschoenen dragen wanneer zij het product toedienen.

VERWIJDERING:
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming 
met de nationale vereisten te worden verwijderd.

VERPAKKING:
Doos met flacon(s) à 2, 10 of 20 ml.
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