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ACEDERM® HUIDSPRAY   
DIERGENEESMIDDEL - HUIDSPRAY TER BEVORDERING VAN DE WONDGENEZING BIJ 

RUNDEREN, SCHAPEN, PAARDEN, HONDEN EN KATTEN 
 
SAMENSTELLING 
Per gram: 

Werkzame bestanddelen: 

Allantoïne  14 mg 

Perubalsem  80 mg 

Levertraanolie  300 mg 

 
INDICATIE 
Bevordering van de wondgenezing. 

 
CONTRA-INDICATIES 
Geen. 
 
SPECIALE WAARSCHUWINGEN VOOR ELKE DIERSOORT WAAR-

VOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 

Geen. 

 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK BIJ 

DIEREN 

Niet van toepassing.  

 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, TE NEMEN DOOR DEGENE 

DIE HET DIERGENEESMIDDEL AAN DE DIEREN TOEDIENT 

Dit diergeneesmiddel wordt geleverd in een houder 

onder druk en is licht ontvlambaar. Niet spuiten in 

de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.  

Niet roken tijdens het gebruik van dit 

diergeneesmiddel. 

 

BIJWERKINGEN 

Geen bekend. 

 

GEBRUIK TIJDENS DRACHT OF LACTATIE 

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet 

bewezen tijdens de dracht en de lactatie.  

 

INTERACTIES 

Geen gegevens beschikbaar. 

 

 

 

 

DOSERING EN TOEDIENINGSWEG 

Voor uitwendig gebruik.  

Goed schudden voor 

gebruik. Spray 2x daags op 

de wond.  

Voor een optimale werking 

de wonden en directe 

omgeving reinigen met 

water en eventueel met een 

niet-irriterende vloeibare 

zeep alvorens te sprayen.  

 

OVERDOSERING 

Er is geen informatie beschikbaar. 

 

WACHTTERMIJN 

Nul dagen.  

 

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

Farmacotherapeutische groep: Levertraan oliën  

ATCvet-code: QD03AA 

 

Farmacodynamische eigenschappen 

Allantoïne is een lichaamseigen metaboliet die 

ontstaat na eiwitafbraak. Allantoïne en perubalsem 

hebben een positieve invloed op necrotische en 

etterende wonden door stimulatie van de 

wondgranulatie. Allantoïne bevordert eveneens de 

epithelisatie van ruwe en droge huid. Perubalsem 

heeft milde, desinfecterende eigenschappen. 

Levertraanolie heeft een wond reinigend, granulatie 

bevorderend en epitheliserend effect. 

 

Farmacokinetische eigenschappen 

Geen onderzoeksgegevens beschikbaar. 
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ONVERENIGBAARHEDEN 

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de 

verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet 

met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.  

 

BEWARING 

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de 

verkoopverpakking: 5 jaar. 

Spuitbus onder druk. Tegen direct zonlicht 

beschermen en niet blootstellen aan temperaturen 

boven 50 °C. Niet doorboren of verbranden, zelfs 

niet na gebruik. Het diergeneesmiddel uit de buurt 

van ontstekingsbronnen houden.  

 

VERGUNNINGHOUDER 

Ecuphar nv 

Legeweg 157-i 

8020 Oostkamp, België 
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ACEDERM® ZALF 
DIERGENEESMIDDEL – ZALF TER BEVORDERING VAN DE 

WONDGENEZING BIJ RUNDEREN, SCHAPEN, PAARDEN, 
HONDEN EN KATTEN 
 
SAMENSTELLING 
Per gram: 

Werkzame bestanddelen: 

Perubalsem  100 mg 

Allantoïne 20 mg 

Levertraan  400 mg 

 

VORM 

Bruine zalf. 

 

INDICATIE 
Bevordering van de wondgenezing bij: 

- verwondingen 

- nabehandeling van operatieve wonden 

- speen- en tepelaandoeningen 

- tussenklauwaandoeningen 

- droge en vochtige mok 

- Caro Luxurians (wild vlees) 

- hyperkeratose (verhoorning) 

 
WERKING 
- bevordert de epithelisering 
- werkt antiseptisch 
- normaliseert de granulatie 
- remt de exsudaatvorming 
- houdt de wond soepel 
- remt de bacteriële groei 
 

CONTRA-INDICATIES 

Geen. 

 

GEBRUIK EN DOSERING 

Reinig de wond en directe omgeving met water en 

eventueel met een niet-irriterende vloeibare zeep. 

Dep het wondoppervlak droog. 

Twee- tot driemaal daags ruim opbrengen op de 

wonde. 

 

BIJWERKINGEN 

Geen. 

 

WACHTTERMIJN 

Nul (0) dagen voor melk en vlees voor alle 

voedselproducerende dieren. 

 

VOORZORGSMAATREGEL 

Aanwijzing voor de dierenarts: het verdient 

aanbeveling wondranden te scheren en purulente 

en losse necrotische delen te verwijderen vóór de 

behandeling.  

 

BEWARING 

Bewaren in de originele verpakking. 

Niet bewaren boven 25°C. 

Niet in koelkast of vriezer bewaren. 

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen 

bewaren. 

 

VERGUNNINGHOUDER 

Ecuphar nv 

Legeweg 157-i 

BE-8020 Oostkamp 

animal.health@ecuphar.be 

 


