
Anti-Luchtpijpmijt
Voor kooi- en volièrevogels

Beaphar Anti-Luchtpijpmijt (Ivermectine 0,12%) spot-on oplossing voor kooi- 
en volièrevogels ter bestrijding van luchtpijp- en luchtzakmijten. 
Tevens werkzaam tegen schurft bij parkieten. 
Diergeneesmiddel vrijgesteld van registratie.

Indicatie: Ter bestrijding met mijten, Sternostoma tracheacolum (luchtpijpmijt 
en luchtzakmijt), parkietenschurft (scaly face) en kalkpoten.

De mijt, sternostoma tracheacolum, komt voor bij kanaries en gouldamadines, 
maar is ook aangetroffen bij overige prachtvinken, Japanse meeuwtjes, putters, 
zebravinken, muspapegaaien en grasparkieten.

Ziekteverschijnselen: De mijten veroorzaken ontstekingen, doordat zij zich 
vasthaken in slijmvliezen en bloed van de gastheer zuigen. Uitwendige 
verschijnselen bij de vogel zijn: conditieverlies, bolzitten, stemverlies (kanaries), 
ademhalingsstoornissen met smakkende en piepende geluidjes. Regelmatige 
slikbewegingen en wurgende pogingen om iets uit de luchtpijp omhoog te 
werken, waarbij de kop bewogen wordt alsof de vogel iets wil wegslingeren. 
Bij zware infecties kan de vogel zelfs sterven.

Aantonen van luchtpijpmijt bij de levende vogel: Mijten bevinden zich in de 
luchtpijp, de longen en de luchtzakken ingebed in wat slijm. In de luchtpijp 
kunnen ze als volgt worden waargenomen; Maak de veren van de hals met 
water vochtig en veeg deze dan zodanig omhoog en omlaag, dat aan beide 
zijden van de hals een strook onbevederde huid vrijkomt. Door nu de halshuid 
naar de borstzijde uit te trekken, komt de luchtpijp in de huidplooi te liggen. 
Houd de vogel voor een lampje. U ziet de mijten als zware puntjes in de 
luchtpijp.

Hoe vindt de besmetting met mijten plaats: Vogels kunnen gedurende 
langere tijd drager zijn van de mijt zonder ziek te zijn. Op deze manier kan de 
mijt ongemerkt in een vogelbestand binnendringen. Besmetting van andere 
vogels vindt plaats doordat jonge mijten uit de neusholte, rechtstreeks, via 
drinkwater of via het voederen door de ouders, overgaan op andere vogels. 
Uitwendige omstandigheden zoals een te hoge / lage luchtvochtigheid en 
temperatuur, voeder- of omgevingswisseling, stress, kunnen de ziekte 
plotseling acuut maken. Vanaf het besmet raken met de mijt kan het weken tot 
zelfs maanden duren voordat de ziekteverschijnselen optreden.

Bestrijding luchtpijpmijt: Voor een effectieve bestrijding moeten alle mijten 
in het lichaam bereikt worden, ook die in de diepere gedeelten van het 
luchtzaksysteem of buikholte aanwezig zijn. Daarom is Anti-Luchtpijpmijt een 
spot-on product wat door de huid heen wordt opgenomen in het bloed en zo 
alle in het lichaam aanwezige mijten doodt.



Bijwerkingen: Depressie van het centrale zenuwstelsel, met allerlei soorten 
ongewenste effecten: apathie, verlies van eetlust, mydriasis, ataxie, 
spiertrillingen en spierzwakte.
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.

Gebruiksaanwijzing en dosering: 
* Kanaries, tropische vogels: 1 druppel in de nek
* (Gras)parkieten en grotere vogels: 2 druppels in de nek 

De verpakking bevat een druppelpipet zodat u eenvoudig per druppel kunt 
doseren.

Bij constatering van luchtpijpmijten of schurft dienen alle vogels in de volière 
behandeld te worden. Breng de druppel(s) aan op de huid in de nek van het 
dier, zodat de vloeistof niet opgelikt kan worden. Hierbij dienen de veren zoveel 
mogelijk opzij geduwd te worden. De behandeling kan na 4 weken herhaald 
worden, om herbesmetting te voorkomen. Bij voorkeur vogels 1-2 maanden 
voor de kweekperiode behandelen ter voorkoming van nestbesmetting.

Reinig en ontsmet bij een besmetting met luchtpijpmijt ook het vogelverblijf, 
de voeder- en drinkbakken, en bakken waarin de vogels baden.

Veiligheidsmaatregelen voor de gebruiker: Buiten het bereik van kinderen 
bewaren. Probeer contact met de huid en ogen te voorkomen. Was de handen 
na gebruik. Wanneer er contact is geweest met de huid, afwassen met water en 
zeep. In het geval van contact met de ogen, uitspoelen met water en neem 
direct contact op met een arts. 

Bewaring- en verwijderingaanbevelingen:
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking op kamertemperatuur.  
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in 
overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Opmerkingen: 
1 Niet alle verschijnselen van benauwdheid worden veroorzaakt door 
 luchtpijp- en luchtzakmijten. Raadpleeg in twijfelgevallen een dierenarts.
2 Aangezien vogels besmet met luchtpijpmijt vaak ernstig verzwakt zijn, moet 
 de behandeling met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd worden waarbij 
 stress zoveel mogelijk voorkomen wordt
3 Inhoud is voldoende voor ca. 250 vogels of 125 parkieten of zwaardere 
 vogels.

Inhoud: 10ml
Werkzame stof: Ivermectine
Gehalte: 0,12%
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