
Indicaties 

Bij heupdysplasie, startkreupelheid, botbreuken, trauma. 

Samenstelling 

Een verdund extract van Rhus toxicodendron en Symphytum en een verdunning van Calcium phosphoricum.  
Alcohol 50% v/v. 

Werking 

PUUR Dyspla verstevigt de gewrichten en vermindert de pijn van verrekkingen en botwoekeringen. 

Eigenschappen van de bestanddelen 

Calcium phosphoricum, verstevigd de gewrichten en wordt ook ingezet bij (te) snel groeiende jonge honden. 
Rhus toxicodendron, een bereiding uit de gifsumak, stimuleert de doorbloeding van het weefsel van de pezen, 
spieren en gewrichtskapsel. Het is werkzaam bij stijfheid en pijnlijkheid van de gewrichten, die erger is na rust 
(startproblemen) en beter wordt bij voortgezette beweging en weer erger wordt bij langdurige beweging. 
Symphytum, een bereiding uit de smeerwortel, werkt pijnstillend bjj botwoekeringen. 

Bij langdurig gebruik wordt aangeraden om af en toe een stopweek in te lassen, om het zelfgenezend vermogen 
van het dier opnieuw aan te kunnen spreken. Het product kan rechtstreeks of met wat water met een plastic lepel 
of spuitje in de mond gegeven worden. Eventueel kan het op iets lekkers gedruppeld gegeven worden. Voor 
optimaal resultaat dient dit natuurproduct te worden opgenomen door het schone mondslijmvlies. Geef het 
daarom minstens een half uur voor of na het eten.  

Opmerkingen 

PUUR Dyspla kan zonder bezwaar in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt, zoals 
Glucosamine complex van de Groene Os Dierdrogist. Meestal, zeker bij de volwassen hond moet gezocht 
worden naar een onderhoudsdosering varierend van 1 x per dag tot 1-2 x per week.  
In het geval van botaanwas rond het heupgewricht kan het nodig zijn 's morgens en's middags 1-2 tabletten Puur 
Osteo erbij te geven. 

PUUR Dyspla is ook toepasbaar bij spondylose en een aantal andere gewrichtsafwijkingen.  
In een enkel geval kan na het innemen van de druppels een onschuldige en kortdurende verergering van de 
klachten voorkomen. Als deze begin-verergering hinderlijk is dient u de geadviseerde dosis te halveren of een 
dosis over te slaan. 

Bijwerkingen 

Geen bijwerkingen waargenomen. 

Bewaar advies 

PUUR  Dyspla blijft lang houdbaar als het bewaard wordt op kamertemperatuur, droog en buiten de invloed van 
direct zonlicht.  
De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het etiket en het doosje. 

Verpakking 50 ml druppels voor inwendig gebruik. 

 


