
ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
ΦΡΑΖΟΥΝ ΑΠΟ 

ΦΛΕΓΜΟΝΙΚΕΣ 
ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ…

Κινητοποιεί τη βλέννα

Βελτιώνει την  
παροχέτευση των 

αεραγωγών

Επαναφέρει τη 
λειτουργικότητα 

των πνευμόνων

ΒΡΩΜΕΞΙΝΗ 10 mg/g
ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑ

10 mg/g
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10 mg/g

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 • P.O. BOX 60 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) SPAIN
Tel: +34 977 850 170 • Fax: +34 977 850 405

internacional@spveterinaria.com · www.spveterinaria.com

The information contained in this leafl et has been reviewed by our Technical Staff and is intended to complement the advice of the 
veterinary professional. For full SPC, contact our local distributor or ask for advice through our website www.spveterinaria.com

Κάθε 1g περιέχει:
Βρωμεξίνη ......................................................................10.00 mg
(ως υδροχλωρική βρωμεξίνη .......................................10.98 mg)

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 

Βοοειδή (μόσχοι), χοίροι, όρνιθες, ινδόρνιθες και πάπιες.
Βλεννολυτική δράση σε συμφορημένη αναπνευστική οδό.

Η βρωμεξίνη είναι ρυθμιστής του ιξώδους των βρογχικών εκκρίσεων. 
Οταν έχει ενεργοποιηθεί η εκκριτική δραστηριότητα των ορογόνιων-
βλεννογόνιων αδένων, η βρωμεξίνη συμβάλλει στην επαναφορά 
στις φυσιολογικές τιμές του ιξώδους των βρογχικών εκκρίσεων 
στο τραχειοβρογχικό δέντρο. Επίσης, η αποχρεμπτική δράση της 
ενθαρρύνει την κινητοποίηση των βλεννών και την παροχέτευση του 
τραχειοβρογχικού δέντρου, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα και την 
αμυντική ικανότητα των πνευμόνων.

To TUDOMAX μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με αντιβιοτικά 
ή σουλφοναμίδες και βρογχοδιασταλτικά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 

Για χορήγηση από το στόμα:
0,45mg βρωμεξίνης ανά kg σωματικού βάρους, ισοδύναμα με 0,45g 
σκόνης ανά 10kg σωματικού βάρους, χορηγούνται καθημερινά επί 
3-10 ημέρες στο πόσιμο νερό, στο γάλα ή σε ρευστή τροφή.

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν φαρμακούχο νερό θα πρέπει να 
απορρίπτεται μετά από 24 ώρες. 

Η διαλυτότητα του προϊόντος έχει διερευνηθεί στη μέγιστη 
συγκέντρωση των 45g/λίτρο, σε θερμοκρασία 20οC. Σε νερό 
χαμηλότερης θερμοκρασίας μπορεί να παρατηρηθεί ελάχιστο 
εναιώρημα του προϊόντος.  
   
Το γάλα να θερμαίνεται στη θερμοκρασία γεύματος πριν τη διάλυση 
της σκόνης.  Το φαρμακούχο γάλα να προετοιμάζεται αμέσως πριν τη 
χορήγηση και να καταναλώνεται μέσα σε τρεις ώρες.

Οταν υφίσταται δοσομετρητής, ρυθμίστε την αντλία μεταξύ 1% και 5% 
και προσαρμόστε ανάλογα τον όγκο του φαρμακούχου υγρού.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

Ορνιθες, ινδόρνιθες πάπιες και χοίροι 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: Μηδέν ημέρες
Να μη χρησιμοποιηθεί σε πτηνά τα οποία παράγουν αυγά για 
ανθρώπινη κατανάλωση στη διάρκεια της ωοτοκίας και 4 εβδομάδες 
πριν την έναρξή της.

Catt le (calves)
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ζώα τα οποία παράγουν γάλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

Σακούλες του 1kg.

TUDOMAX is licensed in : 
BG-CY-EL-ES-FR-HU-IE-IT-MT-PL-PT-RO-UK

Με την παραπάνω αναφερόμενη βλεννολυτική 
και αποχρεμπτική δράση της βρωμεξίνης 
ρευστοποιούνται οι εκκρίσεις του βρογχικού 
βλεννογόνου, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η 
διαπερατότητα των τριχοειδών.  
‘Ετσι σημειώνεται καλύτερη διάχυση της αντιμικροβιακής ουσίας και μεγαλύτερη 
συγκέντρωσή της στην περιοχή. Επίσης αυξάνεται και η τοπική έκκριση 
ανοσοσφαιρινών (IgA και κυρίως IgE).
Οι φλεγμονές υποχωρούν πιο γρήγορα χάρη στην παρουσία αυτών των 
αντιφλεγμονωδών παραγόντων.

IG

IG
IG

IG

IG

IG

IG IG

Ανοσοσφαιρίνες Α και Ε

Βρωμεξίνη 

Αντιμικροβιακό 
σκεύασμα

Αυξημένη 
διαπερατότητα των 
τριχοειδών

Συνεργική δράση 
βρωμεξίνης και 
αντιμικροβιακών 
στο κροσσωτό 
αναπνευστικό 
επιθήλιο

ΚΩΔ. ΕΟΦ.: 0218201 
CY00592V 

Folleto A4 Tudomax-grec.indd   2 10/08/17   10:53


