
AA LAXULON®

Laxeerdrank 
voor honden en katten

Vloeibaar voedingssupplement 

Samenstelling
Bevat per ml siroop: 
667 mg/ml lactulose.

Lees de gehele bijsluiter zorgvuldig door. 
Deze bevat belangrijke informatie.

Voor een goed resultaat AA LAXULON® 
gebruiken volgens de aanwijzingen.

- Bewaar deze bijsluiter goed. Het kan 
nodig zijn om deze nogmaals door te 
lezen.

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw 
dierenarts.

- Raadpleeg ook uw dierenarts als 
de verschijnselen verergeren of niet 
verbeteren.

In deze bijsluiter:
1. Wat is AA LAXULON® en waarvoor 

wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u 

AA LAXULON® aan uw huisdier geeft.
3. Dosering en gebruik AA LAXULON®. 
4. Hoe bewaart u AA LAXULON®?

1. Wat is AA LAXULON® en waarvoor 
wordt het gebruikt?

Lactulose behoort tot de groep van de 
zogenaamde osmotisch werkende laxantia 
(middelen ter voorkoming van obstipatie). 
In de dikke darm wordt lactulose omgezet 
in specifieke stoffen die de natuurlijke 
darmwerking stimuleren en reguleren, met 
als gevolg: de vorming van een natuurlijke 
ontlasting. Het kan enkele dagen duren 
voordat de gewenste laxerende werking 
optreedt. 

Toepassing
AA LAXULON® is een vloeibaar hulpmiddel 
ter voorkoming van obstipatieproblemen bij 
honden en katten (bijvoorbeeld veroorzaakt 
door haarballen, massieve darminhoud of 
verzwakte darmwerking na operaties) en als 
aanvulling bij de bestrijding van bacteriële 
darminfecties.

2. Wat u moet weten voordat u 
AA LAXULON® gebruikt

In zeldzame gevallen kan diarree ontstaan. 
Indien dit het geval is wordt aangeraden 
de dosering te verminderen. Lactulose heeft, 
voor zover bekend, geen interacties met 
andere geneesmiddelen.
Indien de diarree voortduurt kunt u het 
beste contact opnemen met uw dierenarts.

3. Gebruik en dosering AA LAXULON®

AA LAXULON® is veilig in gebruik volgens 
de aanbevolen dosering.

Uitsluitend oraal toedienen aan uw hond of 
kat. Bij voorkeur in de ochtend. 
AA LAXULON® kan worden vermengd met 
het voer of het drinkwater. 

Met behulp van het bijgeleverde spuitje 
(past op de flacondop, dus schoon en 
gemakkelijk) kunt u (rustig en voorzichtig) 
AA LAXULON® ook direct in de bek spuiten. 
Op deze wijze verzekert u zichzelf van een 
volledige inname. Na gebruik schoonmaken 
met kraanwater.

Dosering ter voorkoming van 
obstipatieproblemen: 
3 ml per 5 kg lichaamsgewicht 
1 maal daags.

Dosering ter ondersteuning bij de 
bestrijding van bacteriële darminfecties: 
3 ml per 5 kg lichaamsgewicht 
3 maal daags.

Behandeling voortzetten volgens advies van 
uw dierenarts.

4. Hoe bewaart u AA LAXULON®?

Bewaren op kamertemperatuur (15-25˚C) 
in goed afgesloten, originele verpakking 
en buiten het bereik van kinderen.
Na opening van de flacon is AA LAXULON® 
nog 2 maanden houdbaar.  

Verpakking
125 ml bruine flacon met bijgeleverd 
10 ml spuitje, passend op de flacondop 
voor een schone en gemakkelijke gift, 
kartonverpakking en bijsluiter. 

Distributeur  
A.A.-Vet Diergeneesmiddelen n.v. 
Biddinghuizen

www.aavet.nl

aa-vet
diergeneesmiddelen N.V.
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