
Animec Micro,  
 
Diergeneesmiddel uitsluitend bestemd voor gezelschapsdieren 
Ter behandeling van kleine huisdieren, gekooide vogels en kleine duiven. 
Voorkomt en behandelt interne en externe parasieten bij kleine huisdieren, 
gekooide vogels en kleine duiven met een lichaamsgewicht(LG) onder de 800 gram. 
Doeldieren: Muizen, ratten, woestijnrat, chinchilla’s, hamsters, marmotten (< 800 gr) 
en andere 
kleine knaagdieren. Kleine konijnen, fretten. Kleine duiven en gekooide vogels (< 800 
gr). 
 
Dosering en wijze van toediening: 
Spot on oplossing voor plaatselijke toediening. Houd de pipet stevig vast in één hand, 
verwijder de dop. 
Kleine konijnen, marmotten, cavia’s, hamsters, fretten, muizen, ratten en andere kleine 
huisdieren: 
Breng 1 tube (50 μg) per 250 gr lichaamsgewicht op de huid aan de achterkant van de 
nek en de ruggengraat. 
 
Gekooide vogels onder 800 gr LG: Breng 1 tube (50 μg) per 250 gr LG aan onder de 
veren direct op de huid op de rug tussen de vleugels. 
Kleine duiven: Breng 1 tube (50 μg) per 80 gr LG aan onder de veren direct op de huid 
op de rug tussen de beide vleugels. Behandeling eventueel na 7-10 dagen herhalen. 
 
Bij een infectie (ter bestrijding) van uitwendige parasieten moet u de behandeling na 2 
en 4 weken herhalen. 
Niet overdoseren! 
 
Dosering specifiek: 
Kleine konijnen, marmotten, cavia’s, hamsters, fretten, muizen, ratten, gekooide vogels 
(onder de 800 gr LG) en andere kleine huisdieren: 10-20 gr LG: 1 druppel, 20-40 gr LG: 
2 druppels, 
40-60 gr LG: 3 druppels, 60-80 gr LG: 5 druppels, 80-100 gr LG: 6 druppels, 
100-150 gr LG: 8 druppels (= halve tube), 150-200 gr LG: 11 druppels, 
200-300 gr LG: 1 tube, 300-400 gr. LG: 1½ tube (1 tube+8 druppels), 400-600 gr. LG: 2 
tubes, 
600-800 gr LG: 3 tubes. 
Duiven: 60-100 gr LG: 1 tube, 100-140 gr LG: 1½ tube 
 
Waarschuwing: ernstige reacties waaronder sterfgevallen zijn gemeld bij honden(vooral 
Collies, Ols Engelse schaapshond en gerelateerde rassen) schildpadden die werden 
behandeld met de werkzame stof in deze verpakking. Als u eventuele ernstige klachten 
of andere effecten constateert neem dan contact op met uw dierenarts.  

Niet gebruiken bij :  
-Drachtige en zogende dieren  
-Andere dieren dan die op deze verpakking zijn beschreven 
-Dieren die bedoeld zijn voor menselijke consumptie.  
 
Distributeur:  
Holland Animal Care B.V. 
Rijssenstraat 158-160 
7642 NN Wierden 


