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NAGEBOORTE PIL
tablet voor intra-uterien gebruik voor runderen en schapen

GEHALTE AAN ACTIEVE EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per tablet:
Actieve bestanddelen:
Arnica 30K 25 mg
Bellis perennis 30K 25 mg
Caulophyllum 30K 25 mg
Sabina 30K 25 mg

INDICATIE
Homeopathisch geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik zonder goedgekeurde therapeutische
indicaties toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve bestanddelen of (een van) de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN
Geen bekend.
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werk-
zaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DOELDIERSOORTEN
Rund (koeien) en schaap (ooien)

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK.
Na de geboorte een pil in de baarmoeder inbrengen met een daarvoor geschikte handschoen. 
Bij algehele ziekteverschijnselen een dierenarts raadplegen. 

WACHTTIJD 
Vlees en slachtafval: Nul dagen
Melk:    Nul dagen

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de blister en de doos na EXP.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Dracht: 
Niet gebruiken tijdens de dracht.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis 
zou toedienen, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten. 
De toxiciteit van het product is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosering wordt overschreden is het optreden van intoxicatie niet waar-
schijnlijk.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL 
AFVALMATERIAAL
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

OVERIGE INFORMATIE
REG NL H 114844

KANALISATIE
VRIJ

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN 
DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND 
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