BIJSLUITER

Om een nauwkeurige dosering te garanderen kunnen de tabletten
verdeeld worden in gelijke helften of kwarten. Plaats de tablet op
een plat oppervlak, met de breukstreep boven en de bolle zijde
onder.

FINIDIAR FORTE®
smakelijke tabletten

SAMENSTELLING
Elke tablet bevat: 6,75 mg calciumchloride dihydraat, 100 mg
aluminiumhydroxide gel, 562,5 mg kaolin, 10,75 mg
magnesiumchloride, 87,5 mg natriumchloride, gedroogde gist
en kipsmaakstof.
EIGENSCHAPPEN
Aluminiumhydroxide vermindert de concentratie van zoutzuur
in de maag en reduceert daardoor de hoeveelheid zuur die in het
duodenum komt. Ook de prototypische activiteit van pepsine wordt
onderdrukt als de zuurgraad van de maaginhoud toeneemt (pH>4).
Verder kan aluminiumhydroxide gas en toxinen binden (absorberend)
en een beschermend effect hebben op de darmwand.
Het colloïdale kaolien heeft absorptieve eigenschappen voor toxinen
uit de darminhoud. FINIDIAR FORTE tabletten kunnen door deze
eigenschappen (1) bacteriën, toxinen en irriterende stoffen uit de
darm absorberen, (2) het darmslijmvlies beschermen, (3) de
ontsteking verminderen, (4) toxinen inactiveren, (5) de hyper
peristaltiek verminderen en (6) bijdragen tot een normale stoelgang.
De combinatie van stoffen kan een positieve invloed hebben als
adjuvans van een antibacteriële en/of antiparasitaire therapie.

Gelijke helften: druk met beide duimen op beide zijden van de tablet.
Gelijke kwarten: druk met de duim op het midden van de tablet.
BEWARING
Beneden 25°C in goed gesloten verpakking.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
VERPAKKINGEN
Verpakking met 250 tabletten.
STATUS
09/03/2015
Distributeur: AST Farma B.V. Oudewater
Producent: Lelypharma B.V. Lelystad

TOEPASSINGEN
Als ondersteuning van dieetmaatregelen bij aandoeningen van het
maagdarmkanaal bij honden.
TOEDIENINGSWIJZE EN DOSERING
Oraal toedienen: Tweemaal daags 1 tablet per 25 kg lichaams
gewicht gedurende 2 tot 3 dagen. Het is raadzaam het voedings
advies van de dierenarts te volgen.

Lichaamsgewicht (kg)

Finidiar Voor honden en katten.
1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht tweemaal daags

Finidiar Forte Voor honden.
1 tablet per 25 kg lichaamsgewicht tweemaal daags

Ochtend

Ochtend

Avond

Tot 2,5kg
> 2,5kg  5 kg
> 5 kg  7,5 kg
> 7,5 kg  10 kg
> 10 kg  12,5 kg
> 12,5 kg  15 kg
> 15 kg  17,5 kg
> 17,5 kg  20 kg
> 20 kg  25 kg
> 25 kg  31,25 kg
> 31,25 kg 37,50 kg
> 37,50 kg  43,75 kg
> 43,75 kg  50 kg
= ¼ Tablet

AST Farma B.V.
Oudewater

= ½ Tablet

= ¾ Tablet

= 1 Tablet

Avond

