
Fungi-mix
Endikasyon (belirti):

Semptomlar:

Dozaj

Kullaným önerisi:

Ýçindekiler: 

NOTLAR: KULLANMADAN ÖNCE TALÝMATLARI OKUYUNUZ.

Kuþlarda Kandidiyaz (pamukçuk), Moniliyaz ve Aspergillozis gibi mantar enfeksiyonlarý

Tüylerin dökülmesi   Kötü iþtah   Kusma   Þiþmiþ bitki   
Nefes almada zorluklar   Sýklýkla ishal

•   •   •  •

•   

Yumurta gýda dozu: genelde kuþlar: Yumuþak gýdanýn 5 g/500 g, günde iki kez, 
5 gün ila 7 gün arasý uygundur.

Ýçme suyu dozu: genelde kuþlar: 5g/1 L içme suyu, günde iki kez, 5 gün ila 7 gün arasý
uygundur. (kullanmadan önce iyice çalkalayýnýz). Nistatin doðrudan el besleme formülü ile
karýþtýrýlabilir fakat beslemeden önceki ½ saat aralýðýnda tam tarif edildiði þekilde
verilirse daha etkili olur. Bu durum hayvana bitkiyi kaplamasý ve saðlýksýz Candida
organizmasýna karþý saldýrmasý için zaman saðlayacaktýr. Bu organizmayý önlemek için, 
kuþlarýnýza günlük 1 litre baþýna 5 ml sitrik asit veriniz. Ölçüm kaþýðý 1+ 5 gr.

Hasta kuþlarý ayýrýnýz (sýcaklýk 28-33 °C, karartýlmýþ ýþýkta).
Hasta kuþlarý tedavi ederken, diðer kuþlara da bu hastalýðý önleyici tedaviler uygulayýnýz.
Kuþlarýn, tavsiye edilen miktarlarda tedavi almasýný ve böylece ilaçsýz yiyecek ya da su alýmýnýn önlenmesini güvence altýna alýnýz.
Tedavi süresince glukoz ve MULTIVIT MIX'i enjekte ediniz.
Ciddi durumlar için, geniþletilmiþ tedavi önerilmektedir.
Kuþlarýn tedavi edildiði yerin yeterli oranda dezenfekte edildiðinden emin olunuz.
Hýzlý bir deðiþim gerçekleþmezse, bir uzmana baþvurunuz.

100 g Nistatin (200.000 i.u/gram)

Kuru, doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmayan yerlerde, 0-30°C arasýndaki sýcaklýkta saklayýnýz.
Raf ömrü ilk açýldýðý tarihten itibaren bir (1) yýldýr.
Seri numarasý ve son kullanma tarihi için pakete bakýnýz.
Ellerinizle doðrudan temasý önleyiniz.
Çocuklardan uzak tutunuz.
Yalnýzca hayvan tedavisinde kullanýlmaktadýr. Ýnsan tüketimi için gýda üretimine yönelik hayvanlar için kullanýlmamaktadýr.
Boþ paketi ve artan ürünü ev artýklarýndan atýnýz.
Bu veteriner ilacý küçük hayvan muafiyet þemasýna baðlý olarak pazarlanmaktadýr.

5g

1 L

Bozulmuþ gýdayý içeren çevrede her yerde maya bulunmaktadýr. Bu sebeple, taze meyve 
ve sebzeler uzun süreliðine kuþ kafeslerinde býrakýlmamalýdýr. Yaz ýsýsý ve neminde, 
yiyecekler birkaç saat içerisinde bozulabilir. Zayýf hijyenik durum da maya enfeksiyonlarýný
yayabilir. Sterilize edilmemiþ elle besleme ekipmaný, düzensiz kafes temizliði ve ellerimizi
yýkamamamýz bile mayayý yayabilir. Çok saðlýklý kuþlar etkilenmezler. Yaþý fazla olan,
yeni doðmuþ, hasta ve stres altýndaki kuþlar genellikle ikincil enfeksiyonlar olarak maya 
enfeksiyonlarýný geliþtirirler. Bu ikincil enfeksiyonlar immun sistemine zaten fazlasýyla
yüklenme ile stresi arttýrýrlar ve iyileþme sürecine olumsuz müdahale ederler. 

Etkileþim(ler)i: Bilinmemektedir
Kontraendikasyon(lar) (tedavinin uygun olmadýðý hal): aþýrý dozda kullanýmý.


