
DOELDIERSOORTEN
Hond en kat

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, 
TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK.
Toedieningsweg: Oraal

Dosering: 4 mg cyclizinehydrochloride per 
kg lichaamsgewicht (= 1 tablet per 10 kg 
lichaamsgewicht), een half uur voor het transport 
toedienen, de behandeling zonodig om de 6 uur 
herhalen met een maximum van 3 maal daags.

WACHTTIJD
Niet van toepassing.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de 
oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of 
vriezer bewaren. Beschermen tegen vocht. Buiten 
het zicht en bereik van kinderen bewaren. Niet 
gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld 
op het etiket.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort 
waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:
Niet toedienen aan zeer jonge of zwakke dieren. 
Niet toedienen aan honden en katten lichter  
dan 2,5 kg. 

Gebruik tijdens dracht of lactatie:
Niet gebruiken tijdens de dracht of lactatie. 

Reisfit, 40 mg tablet voor honden en katten

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER 
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT 
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN 
VERSCHILLEND
Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Reisfit, 40 mg tablet voor honden en katten
Cyclizinehydrochloride

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE 
BESTANDDELEN
Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Cyclizinehydrochloride 40mg

INDICATIE
Preventie van reisziekte.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij dieren met epilepsie.

BIJWERKINGEN
- Sedatie
- Coördinatiestoornissen
- Xerostomie (droge mond)
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige 
reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter 
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts 
hiervan in kennis te stellen.



Overdosering (symptomen, procedures in nood-
gevallen, antidota), indien noodzakelijk
De tolerantiegrens van cyclizine ligt circa 3 
maal zo hoog als de therapeutische dosis. Bij 
verzwakte dieren kan de tolerantiegrens lager 
liggen. Overdosering kan bij honden en katten 
leiden tot evenwichtsstoornissen en een soort 
epileptische aanvallen. De dierenarts moet 
symptomatisch behandelen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 
HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE 
DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL 
AFVALMATERIAAL
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten 
hiervan dienen in overeenstemming met de lokale 
vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET 
LAATST IS HERZIEN
11 juli 2017

OVERIGE INFORMATIE
REG NL 3477
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