
Diergeneesmiddel, vrijgesteld van registratieplicht, voor niet bedrijfsmatig gehouden 
konijnen, cavia’s, hamsters, ratten en muizen. Een (schurft)mijtinfectie is zeer 
besmettelijk. Deze infectie ontstaat vrij gemakkelijk bij een verlaagde weerstand door 
een verzwakt afweer systeem. 
Een te hoge omgevingstemperatuur, slechte ventilatie, onhygiënische huis vesting en 
voedingstekorten vergroten dan ook het risico op een (schurft) mijt infectie. De eerste 
tekenen van een mijtinfectie is roodkleuring van de huid en heftige jeuk. De huid 
zwelt en er ontstaan open wonden en korstjes rond de ogen en oren. In deze wonden 
kunnen weer infecties optreden waardoor de pijn bij het dier toeneemt. Het dier gaat 
minder eten en drinken. Zonder de juiste behandeling sterft het dier een pijnlijke 
dood.

Indicatie: (schurft)mijt.

Dosering: bescherm tijdens het sprayen de kop van het dier. Spray kort, vanaf ca. 
30 cm afstand. Hierbij de vacht van achteren naar voren tegen de haar richting in 
bevochtigen. Zorg dat de vloeistof de huid raakt om daar de mijten te kunnen doden.
* Volwassen cavia’s: 5-6 spray-nevels (± 2 1/2 - 3 ml).
De behandeling na 1 week herhalen.
* Jonge cavia’s (4-9 weken) en ratten: 2 spray-nevels (± 1 ml).
De behandeling na 1 week herhalen.
* Konijnen ouder dan 4 weken: de vacht licht bevochtigen en daarna goed 
inmasseren tot op de huid. 
De behandeling na 1 week herhalen.
* Hamsters en muizen: niet sprayen, 1-2 spray-nevels (± 0,3 - 1 ml) op de hand 
spuiten en het dier hiermee inwrijven. 
De behandeling na 1 week herhalen.
Aangetaste plekken op de kop met een doordrenkt watje behandelen. 
Voorkom dat het middel hierbij in de bek, ogen of neus komt. 

Aanbevelingen: belangrijk is zieke dieren apart van gezonde dieren te plaatsen. 
Behandel ook altijd het gezonde dier ter bescherming voor (schurft)mijt. Vernietig het 
nest materiaal en reinig de kooi intensief met gebruik van veel water en zeep.
Zorg daarnaast voor een goede voeding, hygiëne en huisvesting om herhaling te 
voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen: het middel niet combineren met insecticides en/of 
anti-wormmiddelen. Direct contact met geïnfecteerde dieren zoveel mogelijk 
vermijden. Draag bij voorkeur plastic handschoenen. Na toepassing, handen grondig 
wassen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Drachtige dieren niet behandelen.

Bewaringsaanbevelingen: koel en donker bewaren.

Werkzaam bestanddeel: Ivermectine 0,02%.
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