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Composici�n
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Flunixin
Flunixin meglumin (D.C.I.) 5%

Ενέσιμο διάλυμα
Μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες

Αντιφλεγμονώδες
Αναλγητικό
Αντιπυρετικό

‘Αμεση ανταπόκριση!

Αποτελέσματα 
σε λιγότερο από

15 λεπτά!
Αποτελέσματα 
σε λιγότερο από

15 λεπτά!
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Καταργεί την εξάντληση εξαιτίας της φλεγμονής
Αυξάνει και διατηρεί την ευζωία

Η καλύτερη θεραπευτική επιλογή για 
φλεγμονώδεις παθολογικές καταστάσεις στους χοίρους, 

στα βοοειδή και στα ιπποειδή

Συγκέντρωση στο πλάσμα και στους φλεγμαίνοντες ιστούς

Σύγκριση αντιφλεγμονώδους

(ενδομυϊκή έγχυση σε χοιρομητέρες)

Οι υψηλές συγκεντρώσεις 
του Flunixin στους 

φλεγμαίνοντες ιστούς 
βοηθούν στην ευχερέστερη 
διείσδυση των αντιβιοτικών 

στις πάσχουσες περιοχές

Διαυγή αποστειρωμένα 
φιαλίδια από 

πολυπροπυλένιο, των 
50, 100 και 250ml

Χρόνος (ώρες)

Αντιφλεγμονώδους ΑντιπυρετικήςΑναλγητικής
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Ειδικά για παρεντερικώς χορηγούμενα 
διαλύματα, ελαφριά, ασφαλή και εύχρηστα

Σύνθεση: Flunixin (ως flunixin meglumin) 50,0mg, έκδοχα μέχρι τελικού όγκου 1ml. Ενδείξεις: Βοοειδή: οξείες φλεγμονώδεις παθολογικές καταστάσεις, σαν αντιπυρετικό στην αναπνευστική λοίμωξη των νεαρών βοοει-
δών (bovine respiratory disease). Ιπποειδή: ανακούφιση των ζώων που πάσχουν από επώδυνες φλεγμονώδεις μυοσκελετικές διαταραχές και από επώδυνες σπλαχνικές διαταραχές που συνδέονται με κολικούς. Χοίροι: 
συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση των αναπνευστικών νόσων του χοίρου και ιδιαίτερα του συνδρόμου μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας (ΜΜΑ). Δοσολογία και οδός χορήγησης: ενδοφλέβια και ενδομυϊκή 
χορήγηση. Βοοειδή: 2ml/45kg σωματικού βάρους. Ιπποειδή: 1ml/45kg σωματικού βάρους. Χοίροι: 2ml/45kg σωματικού βάρους. Αντενδείξεις: Να μη χορηγείται σε ζώα που πάσχουν από ηπατική ή από νεφρική ανεπάρ-
κεια, έλκη στον πεπτικό σωλήνα ή αιμορραγική διάθεση, διαταραχές  σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία του αίματος, υπερευαισθησία στη flunixin, να μη χορηγείται σε αφυδατωμένα ζώα, σε ζώα με μειωμένη ποσότητα 
κυκλοφορούντος πλάσματος στο σώμα τους (hypovolaemia) καθώς και σε ζώα με αρτηριακή υπόταση. Προφυλάξεις: Μην υπερβείτε τη συνιστώμενη δοσολογία Η χορήγηση του προϊόντος σε ζώα ηλικίας μικρότερης 
των 6 εβδομάδων καθώς και σε υπερήλικα ζώα εγκυμονεί κινδύνους. Σε μερικά ζώα μπορεί να απαιτείται η χορήγηση μικρότερων δόσεων και η κλινική παρακολούθηση. Σε ζώα που υφίστανται γενική αναισθησία 
είναι προτιμότερο να μη χορηγούνται καθόλου φάρμακα της κατηγορίας των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών (NSAID), τα οποία γενικά αναστέλλουν τη σύνθεση των προσταγλανδινών, μέχρι να ανανήψουν πλήρως. 
Περίοδος αναμονής: Κρέας : Βοοειδή, ιπποειδή 4 ημέρες και χοίροι 28 ημέρες. Γάλα 1 ημέρα. Συσκευασία: Φιαλίδια από πολυπροπυλένιο, χωρητικότητας 50ml, 100ml και 250ml. Να διατίθεται με κτηνιατρική συνταγή.
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Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 • P.O. BOX 60 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) SPAIN
Tel: +34 977 850 170 • Fax: +34 977 850 405

info@spveterinaria.com · www.spveterinaria.com

DISTRIBUTOR FOR GREECE AND CYPRUS:

A.A. KARAVIAS S.A.
54 Proussis str., Athens-Greece
e-mail: karavias.sa@gmail.com

Tel: +30 2109322303 +302109311727
Fax: +30 210 9322389

www.karavias-sa.gr
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