Πόσιμο διάλυμα για
ορνίθια κρεοπαραγωγής
και ινδορνίθια

1000 ml

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

85949985

2,5%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δραστικό συστατικό:
Toltrazuril (τολτραζουρίλη) 25 mg/ml
ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Ορνίθια κρεοπαραγωγής και ινδορνίθια
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για τη θεραπεία της κοκκιδίωσης που προκαλείται από διάφορα είδη κοκκιδίων της Eimeria:
Κρεοπαραγωγά ορνίθια: E. acervulina, Ε. brunetti, Ε. maxima, Ε. mitis, Ε. necatrix και
Ε. tenella
Ινδορνίθια: Ε. adenoides και Ε. meleagrimitis
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται στις ωοπαραγωγές όρνιθες.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Καμία
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στην παρούσα ετικέτα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται με το πόσιμο νερό.
Συνιστάται η θεραπεία με Baycox® 2,5% σε δύο συνεχόμενες ημέρες σε δόση:
α) 25 ppm τολτραζουρίλης (1 ml Baycox® 2,5% ανά λίτρο πόσιμου νερού) αν η θεραπεία
είναι συνεχόμενη (24 ώρες το εικοσιτετράωρο) ή εναλλακτικά
β) 75 ppm τολτραζουρίλης (3 ml Baycox® 2,5% ανά λίτρο πόσιμου 		
νερού) αν η θεραπεία περιορίζεται στις 8 ώρες την ημέρα.
Η συνολική δόση (βάσει της ηλικίας του πτηνού και τη διαχείριση της μονάδας), δε θα πρέπει
να είναι λιγότερη από 7 mg/ kg σ.β./ ημέρα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σε συγκεντρώσεις μικρότερες του 1 ml Baycox® 2,5% ανά λίτρο πόσιμου νερού, μπορεί
να προκληθεί ίζημα. Συνιστάται να παρασκευάζεται καθημερινά φρέσκο διάλυμα νερού με
Baycox® 2,5%.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων προσθετικών στο πόσιμο νερό.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας: Ορνίθια κρεοπαραγωγής: 14 ημέρες
Ινδόρνιθες:
16 ημέρες
Να μη χορηγείται σε πτηνά τα αυγά των οποίων προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό, προστατευμένο από το φως. Φυλάσσεται μακριά
από τις ζωοτροφές και τα παιδιά.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 12 εβδομάδες
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Το Baycox® 2,5% είναι αλκαλικό. Να πλένονται αμέσως τα μάτια και τα χέρια με νερό
σε περίπτωση που έλθουν σε επαφή με το προϊόν. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η
κατανάλωση φαγητού ή ποτού κατά τη χρήση του προϊόντος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων

φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κουτί με φιαλίδιο των 50 ml και 100 ml
Φιάλη των 1000 ml
Κάνιστρο των 5 L
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
A.A.K. στην Ελλάδα: 25784/18-04-2006/Κ-0050701
Α.Α.Κ. στην Κύπρο: 16134
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368, Leverkusen, Germany
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Germany
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Τηλ.: +30 2106800900
Fax: +30 2106833488
E-mail: info@hellafarm.gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
ACTIVET LTD
Τηλ.: 00357 22591918
Fax: 00357 22591917
E-mail: info.activet@cytanet.com.cy
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό
φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.
*Nα διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
+ 30 210 7793777

(01)04007221009450

Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Λήξης:
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