
DOXIPULVIS500 mg/g
Δοξυκυκλίνη 50% WSP (υδροδιαλυτή σκόνη)
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Άριστη Διαλυτότητα (μέχρι 1kg DOXIPULVIS 500mg/g σε 10 λίτρα πόσιμου νερού)

Σταθερά Υψηλή Τιμή συγκέντρωσης  DOXIPULVIS 500mg/g στο πόσιμο νερό (% δραστικότητα)

Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διάλυση του προϊόντος,
ανάλογα με τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού

Προϊόν
Μαλακό νερό (CaCO3: 20 mg/L, pH 5,6) Σκληρό νερό (CaCO3: 350 mg/L, pH 8,5)

5ºC 20ºC 5ºC 20ºC

Πρότυπο αναφοράς 2’ 1’ 30’’ 2’ 15’’ 1’ 40’’

DOXIPULVIS 500 mg/g 1’ 30’’ 54’’ 1’ 36’’ 1’

DOXIPULVIS 500mg/g υδροδιαλυτή σκόνη / διαλύεται και στο υποκατάστατο του γάλακτος
Doxycycline (hyclate) .......................500 mg per gram
(ισοδύναμη με 577,1mg doxycycline hyclate)

ΕίΔη ζώών καί ΕνΔΕίξΕίΣ 
Βοοειδή (μόσχοι πριν την έναρξη της λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας), χοίροι, όρνιθες (παχυνόμενα 
ορνίθια, πατρογονικά σμήνη) και ινδόρνιθες (παχυνόμενα ινδορνίθια, πατρογονικά σμήνη).
Βοοειδή (μόσχοι πριν την έναρξη της λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας), χοίροι, όρνιθες (παχυνόμενα 
ορνίθια, πατρογονικά σμήνη) και ινδόρνιθες (παχυνόμενα ινδορνίθια, πατρογονικά σμήνη).
Μόσχοι: Θεραπεία αναπνευστικών και γαστρεντερικών λοιμώξεων, που προκαλούνται από 
μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη δοξυκυκλίνη. 
Χοίροι, όρνιθες και ινδόρνιθες: Θεραπεία αναπνευστικών λοιμώξεων, που προκαλούνται από 
μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη δοξυκυκλίνη. 
Η παρουσία της νόσου στην εκμετάλλευση πρέπει να προηγείται της έναρξης της θεραπείας.

ΔοΣολογία γία καθΕ ζώίκο ΕίΔοΣ καί τροποΣ χορηγηΣηΣ 
Να χορηγείται από το στόμα, αραιωμένο στο υποκατάστατο γάλακτος, στο πόσιμο νερό ή σε ρευστή τροφή.
10mg doxycycline ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα (ισοδύναμο με 11,54mg doxycycline hyclate 
/ kg σωματικού βάρους / ημέρα) επί 3-5 ημέρες (ισοδύναμο με 0,02g υδροδιαλυτής σκόνης ανά kg), 
διαλυόμενα σε πόσιμο νερό, σε υποκατάστατο γάλακτος ή σε ρευστή τροφή. 
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή δοσολογία, υπολογίστε όσο γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια την 
ημερήσια πρόσληψη νερού και τροφής. Υπολογίστε τη δοσολογία σύμφωνα με τον τύπο που 
αναγράφεται στην ετικέτα.

χρονοΣ αναΜονηΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Μόσχοι: 14 ημέρες, χοίροι: 6 ημέρες, Όρνιθες: 7 ημέρες, Ινδόρνιθες: 12 ημέρες.
Άυγά: Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Να μη χρησιμοποιηθεί εντός 4 εβδομάδων από την έναρξη της ωοτοκίας.
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Μαλακό νερό (20 mg/L CaCO3, pH 5,6) Σκληρό νερό (350 mg/L CaCO3, pH 8,5)

ΔΙΆλΥΜΆ ΠΌΥ ΜΌλΙΣ ΠΆρΆΣΚεΥΆΣΤΗΚε ΔΙΆλΥΜΆ ΠΌΥ ΠΆρΆΣΚεΥΆΣΤΗΚε ΠρΙΝ ΆΠΌ 30 ώρεΣ

10% 5% 1% 0,5% 10% 5% 1% 0,5%

The information contained in this leaflet 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
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