Bijsluiter Colosan
Eerste hulp bij koliek!
Colosan werkt bij storingen in het maagdarmkanaal zoals koliek, verstoppingen en trommelzucht,
tympanie en bij gasophoping in de darmen. Gaat verkrampingen tegen in het maagdarmkanaal en
stopt extreme gistingsprocessen in de pens van herkauwers en in de darmen van paarden (koliek).
Eigenschappen
De natuurlijke componenten hebben een brede werking op de gehele spijsvertering.
Samenstelling
Per 100 ml olea aetherea: Oleum Cassiae 1,7 ml, Oleum Anisi 1,0 ml, Oleum Carvi 1,0 ml, Oleum
Foeniculi 1,0 ml, Oleum Chamomillae 0,1 g, Oleum Lini Sulfurati (Sulfur 2,5 g) 74,7 ml, Oleum Jecoris
18,0 ml.
Doeldieren
Paarden, runderen, schapen, geiten, varkens, veulens en kalveren.
Indicaties
Storingen in het maagdarmkanaal zoals koliek, verstoppingen en trommelzucht, tympanie (‘oplopen’)
en bij gasophoping in de darmen. Gaat verkrampingen tegen in het maagdarmkanaal en stopt
extreme gistingsprocessen in de pens van herkauwers en in de darmen van paarden (koliek).
Contra-indicaties
Koliek waarbij passage niet (meer) mogelijk is zoals een draaiing of ruptuur van de darm of maag.
Bijwerkingen
Gewoonlijk heeft het dier na de behandeling dorst. Lauw water ter beschikking stellen.
Toediening / Dosering
Voor inwendig gebruik. Onverdund toedienen. Via de zijkant in de bek spuiten met behulp van
bijgeleverde doseerspuit.
Doeldieren
- Koeien, paarden, ezels
- Kalveren, veulens, schapen, geiten, varkens

Dosering oraal
15 ml
4-8 ml

Let op: één dosering is veelal voldoende, een tweede dosering mag binnen 30 min tot 2 uur worden
gegeven.
Na het ingeven het dier gelegenheid geven tot drinken van, bij voorkeur, lauw water.
Waarschuwingen
Bij koliek altijd direct de dierenarts inschakelen.
Bewaarcondities / Houdbaarheid
Niet bewaren boven 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst.
Houdbaar tot 3 jaar na productie. Na opening nog tenminste 6 maanden houdbaar.
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Bijzonderheden
- Colosan wordt door dieren graag opgenomen
- 0 dagen wachttijd voor melk en vlees
- Kan tijdens dracht en/of lactatie worden gebruikt
Verpakking
Fles 45 ml (incl. doseerspuit), 100 ml (incl. doseerspuit) en 500 ml (incl. doseerspuit).
Registratienummer / Kanalisatiestatus
Diergeneesmiddel - Reg. NL 5633, VRIJ.
ECOstyle BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verminderde werking of eventuele schade als
gevolg van een onjuiste toepassing van dit product.
Producent:
Registratienummer:
Registratiehouder:

Saluvet GmbH
D-88339 Bad Waldsee
NL 5633
ECOstyle BV
Postbus 14
8426 ZM Appelscha
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