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EU-nummers 
Fantasi
enaam 

Sterkte 
Farmaceutische 
vorm 

Bestemd 
voor 

Toedieningsweg Verpakking Inhoud 
Verpakkings
-grootte 

Wachttijd 

EU/2/11/134/001 Inflacam 1.5 mg/ml Suspensie voor 
oral gebruik 

Honden Oraal gebruik flacon 
(HDPE) 

doseerspuit 
(PP) 

15 ml 1 fles + 1 
doseerspuit 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/002 Inflacam 1.5 mg/ml Suspensie voor 
oral gebruik 

Honden Oraal gebruik flacon (PET) 
doseerspuit 
(PP) 

42 ml 1 fles + 1 
doseerspuit 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/003 Inflacam 1.5 mg/ml Suspensie voor 
oral gebruik 

Honden Oraal gebruik flacon (PET) 
doseerspuit 
(PP) 

100 ml 1 fles + 1 
doseerspuit 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/004 Inflacam 1.5 mg/ml Suspensie voor 
oral gebruik 

Honden Oraal gebruik flacon (PET) 
doseerspuit 

(PP) 

200 ml 1 fles + 1 
doseerspuit 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/005 Inflacam 20 mg/ml Oplossing voor 
injectie 

Rundvee, 
paarden 
en 
varkens 
 

Subcutane, 
intraveneuze en 
intramusculaire 
gebruik 

injectieflacon 
(glazen) 

20ml 1 
injectieflacon 

(Orgaan)vlees: 15 dagen 
(Rundvee) Melk: 5 dagen 
(Rundvee) 
(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Paarden) 

(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Varkens) 
 

EU/2/11/134/006 Inflacam 20 mg/ml Oplossing voor 

injectie 

Rundvee, 

paarden 
en 

varkens 
 

Subcutane, 

intraveneuze en 
intramusculaire 

gebruik 

injectieflacon 

(glazen) 

50ml 1 

injectieflacon 

(Orgaan)vlees: 15 dagen 

(Rundvee) Melk: 5 dagen 
(Rundvee) 

(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Paarden) 
(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Varkens) 
 

EU/2/11/134/007 Inflacam 20 mg/ml Oplossing voor 
injectie 

Rundvee, 
paarden 
en 
varkens 
 

Subcutane, 
intraveneuze en 
intramusculaire 
gebruik 

injectieflacon 
(glazen) 

100ml 1 
injectieflacon 

(Orgaan)vlees: 15 dagen 
(Rundvee) Melk: 5 dagen 
(Rundvee) 
(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Paarden) 

(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Varkens) 
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EU/2/11/134/008 Inflacam 20 mg/ml Oplossing voor 
injectie 

Rundvee, 
paarden 
en 
varkens 
 

Subcutane, 
intraveneuze en 
intramusculaire 
gebruik 

injectieflacon 
(glazen) 

250ml 1 
injectieflacon 

(Orgaan)vlees: 15 dagen 
(Rundvee) Melk: 5 dagen 
(Rundvee) 
(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Paarden) 

(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Varkens) 
 

EU/2/11/134/009 Inflacam 15 mg/ml Suspensie voor 
oral gebruik 

Paarden Oraal flacon 
(HDPE) 
doseerspuit 

(PP) 

100ml 1 fles + 1 
doseerspuit 

(Orgaan)vlees: 3 dagen 
 

EU/2/11/134/010 Inflacam 15 mg/ml Suspensie voor 
oral gebruik 

Paarden Oraal flacon 
(HDPE) 
doseerspuit 
(PP) 

250ml 1 fles + 1 
doseerspuit 

(Orgaan)vlees: 3 dagen 
 

EU/2/11/134/011 Inflacam 1 mg Kauwtabletten Honden Oraal gebruik blisterverpak
king 
(PVC/PVDC) 

 20 x 1 
tabletten 
(Eenheidsdosi
s) 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/012 Inflacam 1 mg Kauwtabletten Honden Oraal gebruik blisterverpak

king 
(PVC/PVDC) 

 100 x 1 

tabletten 
(Eenheidsdosi
s) 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/013 Inflacam 2.5 mg Kauwtabletten Honden Oraal gebruik blisterverpak
king 
(PVC/PVDC) 

 20 x 1 
tabletten 
(Eenheidsdosi

s) 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/014 Inflacam 2.5 mg Kauwtabletten Honden Oraal gebruik blisterverpak
king 
(PVC/PVDC) 

 100 x 1 
tabletten 
(Eenheidsdosi
s) 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/015 Inflacam 5 mg/ml Oplossing voor 
injectie 

Honden 
en katten 

Hinden: 
intraveneuze 
Subcutane, 
katten: 

Subcutane 

injectieflacon 
(glazen) 

10 ml 1 
injectieflacon 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/016 Inflacam 5 mg/ml Oplossing voor 
injectie 

Honden 
en katten 

Hinden: 
intraveneuze 
Subcutane, 
katten: 
Subcutane 

injectieflacon 
(glazen) 

20 ml 1 
injectieflacon 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/017 Inflacam 5 mg/ml Oplossing voor 
injectie 

Honden 
en katten 

Hinden: 
intraveneuze 

injectieflacon 
(glazen) 

100 ml 1 
injectieflacon 

niet van toepassing 
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Subcutane, 
katten: 
Subcutane 

EU/2/11/134/018 Inflacam 5 mg/ml Oplossing voor 

injectie 

Rundvee 

en 
varkens 
 

Rundvee: 

intraveneuze 
Subcutane, 
varkens: 
intramusculaire 

injectieflacon 

(glazen) 

20 ml 1 

injectieflacon 

(Orgaan)vlees: 15 dagen 

(Rundvee) 
(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Varkens) 

EU/2/11/134/019 Inflacam 5 mg/ml Oplossing voor 
injectie 

Rundvee 
en 

varkens 
 

Rundvee: 
intraveneuze 

Subcutane, 
varkens: 

intramusculaire 

injectieflacon 
(glazen) 

50 ml 1 
injectieflacon 

(Orgaan)vlees: 15 dagen 
(Rundvee) 

(Orgaan)vlees: 5 dagen 
(Varkens) 

EU/2/11/134/020 Inflacam 5 mg/ml Oplossing voor 
injectie 

Rundvee 
en 
varkens 

 

Rundvee: 
intraveneuze 
Subcutane, 

varkens: 
intramusculaire 

injectieflacon 
(glazen) 

100 ml 1 
injectieflacon 

(Orgaan)vlees: 15 dagen 
(Rundvee) 
(Orgaan)vlees: 5 dagen 

(Varkens) 

EU/2/11/134/021 Inflacam 330 mg Granulaat in 
sachet. 
 

Paarden Door het voer. 
 

sachets 
(papier/PE/al
u/PE) 

 100 sachets  (Orgaan)vlees: 3 dagen 
 

EU/2/11/134/022 Inflacam 330 mg Granulaat in 
sachet. 
 

Paarden Door het voer. 
 

sachets 
(papier/PE/al
u/PE) 

 20 sachets  (Orgaan)vlees: 3 dagen 
 

EU/2/11/134/023 Inflacam 0.5 mg/ml Suspensie voor 
oral gebruik 

Katten Oraal gebruik Flacon 
(HDPE), 

doseerspuit 
(PP) 

10 ml 1 fles + 1 
doseerspuit 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/024 Inflacam 0.5 mg/ml Suspensie voor 
oral gebruik 

Katten Oraal gebruik Flacon 
(HDPE), 
doseerspuit 

(PP) 

15 ml 1 fles + 1 
doseerspuit 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/025 Inflacam 0.5 mg/ml Suspensie voor 
oral gebruik 

Katten Oraal gebruik Flacon (PP), 
doseerspuit 
(PP) 

3 ml 1 fles + 1 
doseerspuit 

niet van toepassing 

EU/2/11/134/026 Inflacam 0.5 mg/ml Suspensie voor 

oral gebruik 

Katten Oraal gebruik Flacon (PP), 

doseerspuit 
(PP) 

5 ml 1 fles + 1 

doseerspuit 
niet van toepassing 

 


