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PRODUKTRESUMÉ VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET

Minifom, 100 mg/ml, orala droppar, emulsion

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktivt(a) innehållsämne(n)
1 ml innehåller:
Antifoam M 100 mg (motsvarande dimetikon 94 mg och kolloidal kiseldioxid till 100 mg)

Hjälpämnen
Glycerol
Karmellosnatrium
Glycerol-monostearat
Polysorbat 60
Citronsyra
Kaliumsorbat
Metylparahydroxibensoat
Etylparahydroxibensoat
Vatten, renat

3 LÄKEMEDELSFORM

Orala droppar, emulsion

4 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

4.1 Farmakodynamiska egenskaper
QA03AX13  Medel mot meteorism (trumsjuka)

Antifoam M verkar lokalt genom att minska ytspänningen så att det skum som bildats i 
våmmen bryts ned. Gaserna kan sedan passera fritt ut via esofagus eller en trokar.

4.2 Farmakokinetiska egenskaper
Antifoam M absorberas inte, effekten utövas lokalt i mag-tarmkanalen.

5 KLINISKA UPPGIFTER

5.1 Djurslag
Nöt och får.

5.2 Indikationer
Trumsjuka hos nöt och får.
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5.3 Kontraindikationer
-

5.4 Biverkningar
-

5.5 Särskilda försiktighetsmått vid användning
-

5.6 Användning under dräktighet och laktation
-

5.7 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
-

5.8 Dosering och administreringssätt
Nöt: 10-15 ml blandas med 0,5 liter vatten och ges väl omskakat per os. Djuret bör 
omedelbart efter ingivningen ställas högt med framdelen.
Får: 0,9-2,3 ml (30-75 droppar), beroende på djurets storlek, blandas med 1 dl vatten och ges 
väl omskakat per os. Framdelen på fåret lyfts upp och buken masseras så att gasen avgår.
Flaskan omskakas väl före varje användning.

5.9 Överdosering
Toxicitet: Låg akut toxicitet, absorberas ej.

5.10 Särskilda varningar för respektive djurslag
Om ett spengummi träs över flaskhalsen minskar risken för att djuret sväljer fel eller tuggar 
sönder flaskan.

5.11 Karenstid
Inga karenstider för mjölk eller slakt.

5.12 Skyddsföreskrifter för personer som administrerar läkemedlet till djur
-

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Viktiga blandbarhetsproblem 
-

6.2 Hållbarhet
2 år.

6.3 Särskilda förvaringsanvisningar
Förvaras svalt eller kallt (+2 - +15°C). 
Flaskan kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, upp till 1 månad.
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6.4 Förpackningstyp och innehåll
Droppflaska av HDPE-plast 
10 droppar = 0,3 ml

6.5 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använd produkt och avfall, 
i förekommande fall 

-

7 NAMN ELLER FÖRETAGSNAMN OCH ADRESS ELLER REGISTRERAT KONTOR FÖR 
INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

ACO HUD NORDIC 
Box 622
194 26 Upplands Väsby

Förbud mot försäljning, förordnande och/eller användning
-

Nummer på godkännandet för försäljning

8650

Datum för första godkännande/förnyat godkännande
Första godkännande: 1972-08-25
Förnyat godkännande: 2002-12-04

Datum för översyn av produktresumén

2012-11-26
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