
Ronidazole 10%

Endikasyon:

Semptomlar:

Dozaj

Kullaným önerisi:

Ýçindekiler:

NOTLAR: KULLANMADAN ÖNCE TALÝMATLARI OKUYUNUZ.

Aft (Trikomoniyaz, Hekzamitiyaz). Ronidozole %10; özellikle güvercinlerdeki 
trikomoniyaz ve hekzamitin neden olduðu enfeksiyonlara karþý etkilidir. 
Yarýþ sezonu boyunca, bu enfeksiyonlr için düzenli tedavi gereklidir. hekzamitin
 neden olduðu ciddi bðýrsak enfeksiyonlarý olan genç kuþlar, hoþ olmayan 
E-koli enfeksiyonuna karþý daha duyarlýdýrlar. Genç hayvanlar da dahil olmak 
üzere, güvenlik marjý dikkate deðerdir. 

Kondisyon kaybý, kötü sindirim, kötü dýþký, kursakta mukozal iltihaplanma, ornitozlu 
Komplikasyonlar, aðýz boþluðunda küçük beyaz ile sarýmsý arasýnda bölgeler.

Koruyucu tedbir: Tercihen yarýþtan sonraki gün baþlayarak, her 2 haftada bir, 1 ya da 2 gün boyunca 
1 litre içme suyu için 2 ölçek kaþýðý (=2g).
Bir tedavi olarak: Art arda gelen 5  7 gün boyunca 1 litre içme suyu için 2 ölçek kaþýðý (= 2 g). 
Bu tedavi, gerekli ise, birkaç gün sonrasýnda tekrarlanabilir. Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz!
Ronidazol; yemin altýnda da verilebilen suda çözünebilen bir tozdur. 
Ölçek kaþýðý 1+5 g dahildir.

- Hasta hayvanlarý karantinaya alýnýz.
- Yalnýzca hasta olanlarý deðil, kuþlarýnýzýn tümünü tedavi ediniz.
- Gerekli dozu bir miktar içme suyuna ya da bir gün içerisinde hayvanlarýn tükettikleri yeme karýþtýrýnýz.
- Tedavi süresince, baþka suyun bulunmadýðýndan emin olunuz.
- Ýlaç tedavisinden sonra hayvanlarýnýza MULTÝVÝTAMÝN veriniz (tedavinin son gününden sonraki gün).
- Her hafta bir MULTÝVÝTAMÝN sürdürme dozu veriniz.
- Güvercinlikleri / yuvalarý dezenfekte ediniz.
- Sevkiyat günü vermeyiniz.
- Þüpheye düþmeniz ya da ýsrarcý sorunlar halinde, veterinere danýþýnýz.

Ronidazole %10. Yardýmcý maddeler q.s. - 100 g.

- Kuru, doðrudan güneþ ýþýðý görmeyen bir yerde, 0-30 °C arasýnda saklayýn.
- Ýlk açma sonrasýndaki raf ömrü: Bir (1) yýl.
- Parti no ve son kullaným tarihi: pakete bakýnýz.
- Ýlacýn ellerinizle temasýndan kaçýnýnýz.
- Çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde muhafaza ediniz.
- Etkileþim(ler): bilinmemektedir. Kontraendikasyon(lar) aþýrý doz.
- Yalnýzca hayvan tedavisi içindir. Ýnsan tüketimine yönelik gýda üretilecek hayvanlara yönelik deðildir.
- Boþ paketi ve kalan ürünü evsel atýklarla bertarafý ediniz.
- Bu veteriner ilacý; küçük hayvan muafiyet planýna uygun bir þekilde pazarlanmaktadýr
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1 L


