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REGNL PRODUKT WT in dagen Oplostemperatuur pH na oplossen Houdbaarheid Opmerkingen
in oplossing

5193 Ampisol 100% 2 koud neutraal water 12 u, melk 3 u beter oplosbaar bij hogere pH
1985 Ampisol 20% 28 koud neutraal water 12 u, melk 1 u
2912 Baytril 2,5% oraal 7 is al opgelost Handschoenen
2161 Broomhexine 2% 0 zuur direct gebruiken Niet in combi met flumequine
7267 Chloortetra 20% 10 Handschoenen/masker, niet met penicillines
7733 Colistine 4800 wsp 1 zuur water en melk: 24 u Colistine slecht, sulfaat goed oplosbaar, handschoenen/masker
5614 Colistinesulfaat 4% 1 zuur water 24 u, melk 0 u Handschoenen/masker
7863 Cubarmix 48% 12 warm neutraal melk: 3 u lossen moeilijk op in water
8753 Doxylin 50% 7 kort warm zuur water 24 u, melk 0 u vlokt uit met metaal-ionen, citroenzuur vangt ionen weg en verlaagt de PH,niet met bic
2668 Drinkmix doxy-B 5% 28 kort warm zuur melk: 0 u Mengen, zakt uit, masker/handschoenen, niet met bic
8758 Flumequine 50% 2 weinig heet water basisch (>8,5) Na oplossen doorverdunnen, slaat neer met metaal-ionen, niet met broom
101211 Lanflox 11 is opgelost Handschoenen
8913 Natrium salicylaat 0 warm basisch 24 u niet combi met zure oplossingen, niet met aminoglyc, handschoenen/mondkapje
7276 Neomycine sulfaat 21 oplosbaar 24 u mondkapje/handschoenen

9617 Oxytetracycline (OTC) 8 kort warm zuur vlokt uit met metaal-ionen, niet met bic 
102462 Preventiron 0 75-80 C 1 u blijven bewegen ivm uitzakken
9972 Pulmotil AC 42 is opgelost 24 u handschoenen, niet in combi met zuremix
10444 Solacyl 0 warm basisch water 24 u, melk 6 u niet met aminoglycosides, handschoenen/ mondkapje
1311 Sulfadimidine Na 12 0 u handschoenen/mondkapje
10560 Tilmovet 42 is al opgelost water 24 u, melk 4 u handschoenen, niet in combi met zuremix
2213 Trim-sul 80-420 14 warm neutraal melk en water: 24 u lossen moeilijk op in water
9984 Tylan 12 heet 72 u Handschoenen/stofmasker
10213 Tylogran 12 heet neutraal lost beter op zonder roeren
5606 Vitaminsol multi 0 12 u

* metaal-ionen door hardheid water, slechte ontijzering, corrosie leidingen
* voor alle medicijnen geldt: niet combineren, tenzij geadviseerd 
* let op met bicarbonaat (basisch) of zuremix/citroenzuur (zuur)
* voor alle medicijnen geldt: vermijdt contact, draag handschoenen en in geval van poeders een stofmasker
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