
Colistin 4.000.000 IU/ml

‘Οταν η ανεξέλεγκτη κολιβακίλλωση 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων 

και την ποιότητα των τροφών 
ζωικής προέλευσης

Πόσιμο διάλυμα που χορηγείται με νερό ή με γάλα

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Μόσχοι, αμνοί και χοίροι
όρνιθες και ινδόρνιθες:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 1 ημέρα

Αυγά: 0 ημέρες
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Colistin 4.000.000 IU/ml

Πόσιμο διάλυμα που χορηγείται με νερό ή με γάλα
Δραστικό συστατικό:
Κολιστίνη (ως θειικό άλας)……… 4.000.000 IU/ml 

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι), πρόβατα (αμνοί), χοίροι, όρνιθες και ινδόρνιθες 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Βοοειδή (μόσχοι), πρόβατα (αμνοί), χοίροι, όρνιθες και ινδόρνιθες:
Θεραπεία των εντερικών λοιμώξεων που οφείλονται στο εντεροπαθογόνο 
κολοβακτηρίδιο (E. coli), το οποίο είναι ευαίσθητο στην κολιστίνη.

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Η ΣΤΟ ΓΑΛΑ 
Μόσχοι, αμνοί, χοίροι: 100.000 IU κολιστίνης ανά kg σωματικού βάρους 
καθημερινά επί 3-5 ημέρες στο νερό ή στο υποκατάστατο γάλακτος των 
μόσχων, ισοδύναμες με 0,25ml του συμπυκνωμένου διαλύματος ανά 10kg 
σωματικού βάρους καθημερινά επί 3-5 ημέρες.
Ορνιθες και ινδόρνιθες: 75.000 IU κολιστίνης ανά kg σωματικού βάρους 
καθημερινά επί 3-5 ημέρες στο νερό, ισοδύναμες με 18,75ml του 
συμπυκνωμένου διαλύματος ανά τόνο σωματικού βάρους καθημερινά επί 
3-5 ημέρες.

Η διάρκεια της αγωγής να περιορίζεται στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο 
αντιμετώπισης της ασθένειας.
‘Οση ποσότητα φαρμακούχου νερού δεν καταναλώνεται σε 24 ώρες θα 
πρέπει να απορρίπτεται.
‘Οση ποσότητα φαρμακούχου γάλακτος δεν καταναλώνεται σε 3 ώρες θα 
πρέπει να απορρίπτεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ
Η κολιστίνη δρα ενάντια στους αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς, 
και η δράση της εξαρτάται από τη συγκέντρωσή της. Οταν χορηγείται από το 
στόμα, παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις στο γαστρεντερικό σωλήνα, 
δηλαδή στο όργανο-στόχο, εξαιτίας της περιορισμένης απορρόφησής 
της. Αυτό σημαίνει ότι η πλέον μακροχρόνια θεραπεία, από εκείνη που 
ενδείκνυται, δεν είναι απαραίτητη ενώ εκθέτει περαιτέρω και χωρίς λόγο 
το ζωικό οργανισμό στο φάρμακο.    
Η σωστή διαχείριση της εκτροφής (management) και οι ικανοποιητικές 
συνθήκες υγιεινής συμβάλλουν στη θεραπεία περιορίζοντας τον κίνδυνο 
μόλυνσης και ελαχιστοποιώντας την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Μόσχοι, αμνοί και χοίροι
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 1 ημέρα
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη 
κατανάλωση.
Ορνιθες και ινδόρνιθες
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 1 ημέρα
Αυγά: 0 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεξαμενή υδροδότησης: άριστη διάλυση του προϊόντος
Αυτόματοι δοσομετρητές: Δημιουργήστε ένα συμπυκνωμένο διάλυμα 5% 
(0,5l HIDROCOL σε 10l νερού).
Ρυθμίστε τους δοσομετρητές να χορηγούν το συμπυκνωμένο διάλυμα με 
αναλογία 1%, 2% ή 5%.

Pack sizes: 1 L bottle, 5 L can. 

HIDROCOL is registered in BG, CY, EL, 
ES, FR, HU, IE, IT, MT, PL, PT, RO, UK. 

Whilst the information contained in this leafl et has been reviewed by our Technical Staff, it 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

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

MA  Greece :  ΚΩΔ.ΕΟΦ: 0216101  -  ΑΑΚ: 3259
MA  Cyprus :  AAK ΚΥΠΡΟΥ: CY00593V
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