
Inhoud van deze bijsluiter:

1.  Wat is Traumeel S Gel en waarvoor wordt het  
gebruikt?

2.  Wat u moet weten voordat u Traumeel S Gel  
gebruikt.

3.  Hoe wordt Traumeel S Gel gebruikt?
4.  Mogelijke bijwerkingen.
5.  Hoe bewaart u Traumeel S Gel?
6.  Aanvullende informatie.

Samenstelling van Traumeel S Gel
De werkzame bestanddelen voor 100 g gel zijn: Arnica 
montana D3 1,5 g; Symphytum officinale D4 0,1 g; 
Hypericum perforatum D6 0,09 g; Mercurius solubilis 
D6 0,04 g; Hepar sulphur D6 0,025g; Aconitum napel-
lus D1, Belladonna D1 àà 0,05 g; Calendula officinalis 
Ø, Hamamelis virginiana Ø àà 0,45 g; Echinacea 
angustifolia Ø, Echinacea purpurea Ø, Chamomilla Ø 
àà 0,15 g; Bellis perennis Ø 0,1 g; Millefolium Ø 0,09 g.
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Carbomeer 
980NF, Natriumhydroxide, Water, Alcohol.
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Voor informatie in Nederland:
Heel Biologische Geneesmiddelen B.V.
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1.  Wat is Traumeel S Gel en waarvoor wordt het gebruikt?

Traumeel S Gel is een homeopathisch diergeneesmid-
del dat uitwendig wordt toegepast bij acute en chro - 
nische aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het 
wordt gebruikt ter verlichting van zwelling en pijn bij 
traumata en bij ontstekingen van het locomotorisch 
apparaat.

Gel
Verpakking met 250 g gel.

Andere verpakkingsvormen van Traumeel S voor vete-
rinair gebruik:
Ampullen à 5 ml: 5 of 50 stuks

2.  Wat moet u weten voordat u Traumeel S Gel gebruikt.

Wanneer mag u Traumeel S Gel niet gebruiken:
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de 
bestanddelen of voor Compositae.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Traumeel S Gel:
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra 
voorzichtig met Traumeel S Gel moet zijn.

Gebruik in geval van dracht:
Traumeel S Gel kan, mits men zich houdt aan het 
doseringsvoorschrift, bij drachtige dieren gebruikt 
worden.

Gebruik van Traumeel S Gel in combinatie met andere dier - 
geneesmiddelen:
Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met 
andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw dieren-
arts wanneer er andere geneesmiddelen gebruikt of 
kortgeleden gebruikt zijn. Dit geldt ook voor genees-
middelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

3.  Hoe wordt Traumeel S Gel gebruikt?

Dosering en gebruiksaanwijzing:
Tenzij anders voorgeschreven, ’s morgens en ’s avonds,  
indien nodig vaker, op de betrokken plekken aanbren-
gen, eventueel onder verband. 

Wat u moet doen wanneer u te veel van Traumeel S Gel 
heeft gebruikt:
Er zijn geen gekende symptomen van overdosis.

Wat u moet doen wanneer u Traumeel S Gel bent vergeten 
te gebruiken:
Gebruik nooit een dubbele dosis van Traumeel S Gel 
om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling 
met Traumeel S Gel wordt gestopt:
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen 
met de behandeling.

4.  Mogelijke bijwerkingen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen allergische huidreac-
ties optreden. In geval er een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, informeer dan uw dierenarts of apotheker.

5.  Hoe bewaart u Traumeel S Gel?

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. De gel 
in de originele verpakking, droog en niet boven 25 °C 
bewaren. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. 

Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Traumeel S Gel niet meer na de datum op de 
verpakking achter “EXP/Niet te gebruiken na”.

6.  Aanvullende informatie.

Breng vervallen diergeneesmiddelen terug naar de 
apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2016. 
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Arzneimittel gebrauchen oder in letzter Zeit Kürzlich 
gebraucht haben, auch wenn es sich dabei um nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3.  Wie ist Traumeel S Gel anzuwenden?

Dosierung und Gebrauchsanweisung:
Falls nicht anders verordnet, morgens und abends, 
bei Bedarf auch öfters, auf die betroffenen Stellen 
auftragen, gegebenenfalls auch Verband.  

Was ist zu tun, wenn Sie eine größere Menge Traumeel S 
Gel gebraucht haben, als Sie sollten:
Es sind keine Auswirkungen bei einer Überdosis 
bekannt. 

Was ist zu tun, wenn Sie Traumeel S Gel vergessen haben zu  
gebrauchen:
Gebrauchen Sie auf keinem Fall eine doppelte Dosis 
Traumeel S Gel, um die vergessene Dosis einzuholen.

Auswirkungen, die beim Absetzen der Behandlung mit 
Traumeel S Gel auftreten können:
Es sind keine Effekte zu erwarten, wenn man die 
Behandlung von Traumeel S Gel beendet.

4.  Mögliche Nebenwirkungen.

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktio-
nen auftreten. 

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die Sie als 
schwerwiegend betrachten, informieren Sie Ihren 
Tierarzt oder Apotheker. 

5.  Wie ist Traumeel S Gel aufzubewahren?

Nach dem Gebrauch, die Packung sofort schließen. 
Das Produkt in der Originalpackung an einen trocke-
nen Platz und nicht über 25 °C aufbewahren. Außer 
Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verfallsdatum: 
Sie dürfen Traumeel S Gel nach dem angegebenen 
Datum auf der Packung, hinter “EXP”, nicht mehr ver- 
wenden.

6.  Weitere Informationen.

Bitte bringen Sie abgelaufene Tierarzneimittel zur 
Apotheke.

Datum der letzten Überarbeitung dieser Gebrauchs-
information: April 2016.
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Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit homeopathische diergeneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van  
een milde aandoening waarbij advies van een dierenarts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om  
Traumeel S Gel zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
•  Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
•  Vraag uw apotheker of dierenarts om meer informatie of advies indien nodig.
•  Raadpleeg uw dierenarts indien de verschijnselen verergeren of binnen de 2 weken niet verbeteren. 




