
GAMBA-TABS 

 

Πρόληψη και Θεραπεία Τριχομονάδωσης και Κοκκιδίασης 
Περιστεριών 

Για κτηνιατρική μόνο χρήση 

 Αντιπρόσωπος για την ΕΛΛΑΔΑ: « Α. Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε. » 
                                                        ΠΡΟΥΣΣΗΣ 54 & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
                                                        ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – 17123 
                                                        ΤΗΛ: 210-9322303 / 210-9311727  
                                                               Φαξ: 210-9322389 
                                                        E-Mail: karavias.sa@gmail.com  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡ. Ε.Ο.Φ. 52103/Δ4/1282 – 10/8/2006 
 

ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 / 7793777 
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• Ονομασία Προϊόντος  : GAMBA-TABS 

• Φαρμακευτική Μορφή : Δισκία. 

• Σύνθεση : 1 Δισκίο περιέχει τις εξής δραστικές ουσίες: 
Amproliumhydrochloride……………………………………….. 25,0 mg 
(E)-2-Amino-4-[2-(1-methyl-5-nitroimidazol-2-yl)-
vinyl]pyrrimidine = Azanidazol………………………………… 
 

 
5,0 

 
mg 

1-(2-Hydroxypropyl)-2- methyl-5-nitroimidazol = Secnidazol…. 20,0 mg 

6,9 –Diamino –2-ethoxyacridine-lactat………………………….. 3,0 mg 

Retinolester = 1.000 I.E………………………………………….. 2,0 mg 
 
 

• Ενδείξεις : Τα δισκία GAMBA-TABS ενδείκνυται για τη πρόληψη και θεραπεία των Τριχομονάδων 
και της Κοκκιδίασης των περιστεριών. 
Τα GAMBA-TABS θεραπεύουν επίσης τη φλεγμωνή του βλεννογόνου του προλόβου 
των περιστεριών που παρατηρείται στις αρρώστειες αυτές. 

• Αντενδείξεις : Δεν έχουν αναφερθεί. 

• Ανεπιθύμητες Ενέργειες : Δεν έχουν αναφερθεί. 

• Αλληλεπιδράσεις : Δεν έχουν αναφερθεί. 

• Χορήγηση και Δοσολογία : Πρόληψη: Ένα (1) δισκίο σε κάθε περιστέρι στην αρχή της εβδομάδας κάθε 8-14 ημέρες. 
Όταν τα μικρά χωρίζουν από τους γονείς ένα (1) δισκίο στο καθένα. 
Θεραπεία: Ένα (1) δισκίο σε κάθε περιστέρι για 2-3 συνεχείς ημέρες, αναλόγως με τη 
σοβαρότητα της κατάστασης. Επίσης ένα (1) δισκίο σε κάθε περιστέρι για 2 ημέρες δύο 
εβδομάδες προ της εκκόλαψης των νεοσσών του. 
Χορηγείστε τα χάπια 1-2 ώρες προ της χορήγησης της τροφής. Τα κόπρανα των 
νοσηλευόμενων περιστεριών (κουτσουλιές) μπορεί να κιτρινίσουν λίγο, λόγω χορήγησης 
του φαρμάκου. 

• Φύλαξη : Το προϊόν διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον και σε θερμοκρασία όχι άνω των  +25oC. Μη 
χρησιμοποιείται το φάρμακο μετά τη λήξη της ισχύς του. Κρατήστε το προϊόν μακριά από 
τα παιδιά. 

• Συσκευασία : Κουτί με 30 δισκία 

• Παρασκευαστής : ROHNFRIED –GERMANY A DIVISION OF THE DR. HESSE BETRIEBS GMBH 


