Baytril

®

2,5%

Πόσιμο διάλυμα

100 ml

Πόσιμο διάλυμα για μόσχους

85691538

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Το 1 ml διαλύματος περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Enrofloxacin
25 mg
Έκδοχα: Potassium hydroxide 100%,
Benzyl alcohol, Hypromellose,
Water purified
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χάρτινο κουτί με πλαστική φιάλη των 100 ml
Χάρτινο κουτί με πλαστική φιάλη
των 500 ml

Πλαστικός περιέκτης των 5 L
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι
συσκευασίες.
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Το BAYTRIL oral solution 2,5% περιέχει
ενροφλοξακίνη, που είναι ευρέος
φάσματος αντιμικροβιακό και συνιστάται
για τη θεραπεία των πρωτογενών
βακτηριακών νόσων του αναπνευστικού
και του πεπτικού συστήματος, αλλά
και των δευτερογενών λοιμώξεων
έπειτα από ιώσεις των μόσχων, που
προκαλούνται από ευαίσθητα στην
ενροφλοξακίνη μυκοπλάσματα, Gram
θετικά και αρνητικά βακτήρια, όπως

Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella
spp., Haemophilus spp., Bordetella spp.,
Mycoplasma spp., Streptococcus spp. και
Staphylococcus spp.
Έτσι το BAYTRIL oral solution 2,5% είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στους μη
απογαλακτισθέντες μόσχους για τη θεραπεία
της παστερέλωσης, της βρογχοπνευμονίας,
της
νόσου
της
μεταφοράς,
της
μυκοπλάσμωσης, της κολιβακίλλωσης, της
κολισηψαιμίας και της σαλμονέλωσης.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τρόπος χορήγησης
Χορηγείται από το στόμα, είτε απευθείας είτε
με το πόσιμο νερό.

Δοσολογία και διάρκεια θεραπείας
Η γενική δοσολογία για τους μόσχους είναι
5 ml BAYTRIL oral solution 2,5%/50 kg σ.β.
(που αντιστοιχεί σε 2,5 mg ενροφλοξακίνης/
kg σ.β.) για 3 συνεχόμενες ημέρες. Σε
περιπτώσεις επιπλεγμένων αναπνευστικών
νοσημάτων και σαλμονέλωσης, η
δοσολογία μπορεί να αυξηθεί σε 10 ml
BAYTRIL oral solution 2,5%/50 kg σ.β. Σε
περίπτωση σαλμονέλωσης η θεραπεία
διαρκεί 5 συνεχόμενες ημέρες.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 10 ημέρες
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν
από τη χρήση.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσετε προστατευμένο από το
φώς και την υγρασία. Μη φυλάσσετε σε
θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της
στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες
Διάρκεια ζωής του προϊόντος αναμιγμένο με
το πόσιμο νερό: 2 ημέρες
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό
φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα
υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές
απαιτήσεις.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση - να διατίθεται μόνον με
κτηνιατρική συνταγή
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ
ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
+30 210 7793 777
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
BAYER ANIMAL HEALTH GmbH
51368, Leverkusen, Germany
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Τηλ.: 0030 2106800900-9

Fax: 0030 2106833488
E-mail: info@hellafarm.gr
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
1242/10-01-2011/Κ-0051703
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