
 De enige gel met corticosteroïden voor paarden

NIEUW IN EUROPA

Om ze weer snel onder het zadel te helpen
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LOKALE SPIER- EN SKELETAANDOENINGEN:
veel voorkomende aandoeningen bij alle paarden!

van de eigenaren heeft reeds een 
symptoom van spier- of botontsteking 
bij zijn paard waargenomen*

BOTTEN

Schiefels

PEZEN

Peesontstekingen 

GEWRICHTEN

Artritis

En ook:
• GEWRICHTSBANDEN: 
verstuiking, desmitis, enz.
• SPIEREN:
verrekking, bloeduitstorting, 
enz.

* Peiling verricht in juli 2019 door Audevard onder 1225 paardeneigenaren in Europa (FR, DE, NL, UK, BE)
** Bertuglia, A., et al. Epidemiology of musculoskeletal injuries in a population of harness Standardbred racehorses in training. BMC Veterinary Research. Volume 10, 
Article 11 (2014).

van de paarden die de training beginnen, 
krijgt minstens één lokale spier- of 
skeletaandoening**

97% 92,9%



EEN UNIEKE COMBINATIE MET DRIE ONDERSCHEIDENDE ROLLEN
één vervoerder en twee passagiers

DMSO
Lidocaïne Prednisolon

Lidocaïne

DMSO

een lokale, snel, plaatselijk 
toegediend verdovingsmiddel 

(oppervlakkig en diep doordringend)

een essentiële transportstof 
om de actieve sto�en door de 

huid heen te laten dringen Prednisolon

een diep doordringende 
ontstekingsremmende 

corticosteroïden / pijnstiller

Huidbarrière
van het paard

Zenuwpijn
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DIMETHYLSULFOXIDE: DMSO LIDOCAÏNE  PREDNISOLON1 2 3
% paarden dat niet gereageerd heeft op de 
pijn bij lokale verdoving door plaatselijke 
toediening en door onderhuidse injectie

Als prednisolon eenmaal door de huid heengedrongen 
is, werkt het rechtstreeks op de ontstekingscascade 

om de klinische symptomen te verminderen

Studie om het verschil in werkzaamheid 
op de pijn te vergelijken tussen lidocaïne 
toegediend door lokale injectie of in de vorm 
van crème bij merries 
 Lidocaïne heeft bij plaatselijke toediening 

een verdovend effect dat dicht in de buurt ligt 
van toediening door onderhuidse injectie

* Niet-significant verschil
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= synergetisch e�ect

Bevordert de opname van vele 
werkzame sto�en, waaronder 
corticosteroïden

Dringt in 5 minuten door de 
paardenhuid heen zonder 
het membraan aan te tasten

DMSO

DMSO

Corticosteroïden

Corticosteroïden

Huidbarrière
van het paard

Corticosteroïden

Arachidonzuur

Leukotriënen

LipoxygenaseCyclo-oxygenas

Aandoeningen die een lokale ontsteking 
veroorzaken: zwelling, warmte, pijn

Prostaglandinen

Fosfolipase A Celmembraan

Huidbarrière
van het paard



Lokale spier-
en skeletaandoening 

(schiefels,
peesontstekingen

enz.)

Vermindering van de
lokale ontsteking en de 

daarmee gepaard gaande 
pijn

 De enige gel met corticosteroïden voor paarden
 Houdt de pijn onder controle



GEBRUIKSAANWIJZING

57% van de eigenaren* weet niet dat er ontstekingsremmende gels bestaan
Praktische adviezen om te delen:

 Aanbevolen wachttijd i.v.m. doping: 72 uur
 Niet gebruiken op de geïrriteerde en/of beschadigde huid
 Niet gebruiken met andere plaatstelijke topicals
 Het paard niet afspoelen

* Peiling verricht in juli 2019 door Audevard onder 1225 paardeneigenaren in Europa (FR, DE, NL, UK, BE)

Doe handschoenen aan Gebruik 2 maal daags totdat de 
symptomen verdwijnen, nooit langer 

dan 12 achtereenvolgende
dagen gebruiken

1

2

Breng de gel, met het doseerpompje, 
rechtstreeks aan op het ontstoken

gebied (niet inmasseren)



BIJSLUITER INFORMATIE

EKYFLOGYL 1,8 mg/ml + 8,7 mg/ml GEL VOOR PAARDEN.
  Samenstelling: Prednisolon (als acetaat) 1,8 mg/ml, 

  Lidocaïne (als hydrochloridemonohydraat) 8,7 mg/ml,
  Dimethylsulfoxide. 

  Indicaties: Voor het verlichten van pijn en ontsteking samenhangend met lokale spier- en skeletaandoeningen. 

  Contra-indicaties: Niet gebruiken bij: bekende gevallen van overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of 
één van de hulpstoffen. Paarden met lever- of nierziekte. Paarden met voortschrijdende virus- of schimmelinfecties. 
Paarden met immunodeficiëntie. 

  Bijwerkingen: Lokale reacties (pijn, hitte, haarverlies, schilfering, brandplekken, zwellingen) werden zeer zelden 
gemeld.

  Wachttijd: Vlees en slachtafval: 10 dagen. Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane 
consumptie produceren.

  Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: REG NL 123503. UDA. Lees vóór gebruik de bijsluiter. 

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: AUDEVARD, 42-46 rue Médéric, 92110 CLICHY, Frankrijk.


