
Salmo-mix

Semptomlarý:

Dozaj

Kullaným önerisi:

Ýçindekiler:

NOTLAR: KULLANMADAN ÖNCE TALÝMATLARI OKUYUNUZ.

YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN BAKTERÝYEL ENFEKSÝYON SEMPTOMLARI:

KOLÝBASÝLOZUN (TERLEME HASTALIÐI) DÝÐER SEMPTOMLARI:

• Davranýþ ve görünüþte belirgin deðiþiklikler     Kötüleþmiþ tüyler     Ýshal   
Alýþýlmadýk ve zorla nefes alma     Ýþtah azalmasý ve alt tünekte oturma  

• •
• •

• Yavru kuþlarýn sarý ishali ile lekelenmiþ yuva içleri     Yavrularýn büyümesinin gerçekleþmemesi
Doðumun ardýndan geçen ilk birkaç gün boyunca ölüm oranýnýn fazla olmasý

Salmonelloz yýlýn yaðýþ alan aylarýnda, kafes dýþýnda, düzenli hijyenik önlemler alýnmadýðýnda, kuþlar farelere
ya da enfeksiyon kaynaðý olan sert kuþ damlalarýna maruz kaldýðýnda daha da yaygýnlaþmaktadýr. 

NORMAL TEDAVÝ OLARAK DOZAJI: Birbirini izleyen 5-7 gün süresince 1 litre içme suyuna 
5 g.'lýl bir dozaj ekleyiniz.
SALMONELLOZ YA DA KOLÝBASÝLOZ (TERLEME HASTALIÐI) OLMASI HALÝNDE 2 gün
arayla tedaviyi tekrar ediniz.
Ölçüm kaþýðý 1+ 5 g.

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.

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.

% 12,8 Furaltadon, % 8 Klorafenikol, % 12, 5 Klortetrasilin HCI, 100 g'a kadar pasif içerikler.

5g

1 L

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

Endikasyon (belirti):
Kuþlarda salmonelloz, kolibasiloz (terleme hastalýðý) ve yaygýn bekteriyal
enfeksiyonlar


