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COCCIBAL  
Amprolium (hydrochloride) 200mg/ml 

 

 

 

 

0,0   ημέρες 
 

      Περίοδος αναµονής  

                   στο κρέας 
            και στα αυγά 

 

 
 

Ασφαλές   και  

αποτελεσµατικό  κατά  

των  κοκκιδιώσεων  

των  πτηνών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

R
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COCCIBAL 
     Πόσιµο ∆ιάλυµα 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

Σε κάθε ml του προϊόντος περιέχονται: 

Αμπρόλιο σε μορφή υδροχλωρικού άλατος 200mg 

(ισοδύναμο με 226,2mg αμπρόλιου). 

 

Είδη ζώων : 
 

Όρνιθες (ορνίθια πάχυνσης, πουλάδες, όρνιθες ωοτοκίας, πατρογονικά σμήνη) και ινδόρνιθες. 

 

Ενδείξεις: 
 

Όρνιθες (ορνίθια πάχυνσης, πουλάδες, όρνιθες ωοτοκίας, πατρογονικά σμήνη) και ινδόρνιθες: 

Θεραπεία των κοκκιδιώσεων που προκαλούνται από πρωτόζωα του γένους Eimeria spp, τα 

οποία είναι ευαίσθητα στη δραστική ουσία Amprolium. 

 

Φαρμακοδυναμικές και φαρμακοκινητικές ιδιότητες: 
 

Το αμπρόλιο είναι ένα αντικοκκιδιακό φάρμακο που δρα ανταγωνιστικά της θειαμίνης, 

αναστέλλοντας το μεταβολισμό της στον οργανισμό των πρωτοζώων, και εμπλέκεται επίσης στο 

μεταβολισμό των γλυκιδίων, που είναι απαραίτητα για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό 

των κοκκιδίων. 

Εύρος δράσης: Eimeria tenella, E. necatrix, E. praecox, E. mitis, E. meleagrimitis, E. meleagridis, E. 

adenoides, E. gallopavonis, E. brunetti.  

Ύστερα από τη χορήγηση από το στόμα, η απορρόφηση του αμπρόλιου είναι περιορισμένη. Η 

συγκέντρωσή του μεγιστοποιείται σε 4 ώρες και απεκκρίνεται κυρίως με τα περιττώματα. 

    

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: 
 

Χορήγηση στο πόσιμο νερό 

Η δοσολογία για κάθε ζωικό είδος είναι 20mg amprolium / kg σωματικού βάρους / ημέρα επί 5-

7 συνεχόμενες ημέρες, ισοδύναμο με 0,5-1ml Coccibal / λίτρο νερού.    Για τη σωστή αραίωση 

του σκευάσματος στο πόσιμο νερό, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σωματικό βάρος των 

πτηνών στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί καθώς και η ημερήσια κατανάλωση νερού την 

τρέχουσα περίοδο. Η κατανάλωση νερού μπορεί να διαφέρει, επειδή εξαρτάται από την ηλικία 

του σμήνους, την κατάσταση υγείας, τη φυλή και τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται. Για 

να υπολογίζετε την ποσότητα του φαρμάκου ανά ml πόσιμου νερού, ο παρακάτω μαθηματικός 

τύπος μπορεί να χρησιμοποιείται:  

0,1 ml Coccibal / kg σωματικού βάρους X μέσο σωματικό βάρος (kg) των ζώων υπό ημερήσια 

θεραπεία X αριθμός των ζώων / Συνολική κατανάλωση νερού (lt) των ζώων της 

προηγούμενης ημέρας = ml Coccibal / λίτρο πόσιμου νερού. 
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Τυφλά έντερα: το βασικό σημείο δράσης του Amprolium κατά των πρωτόζωων του γένους 

Eimeria.  
 

Οι φαρμακοκινητικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η απορρόφηση και η παρουσία του αμπρόλιου 

ποικίλλει από τμήμα σε τμήμα του εντέρου. Από το δωδεκαδάκτυλο προς τη νήστιδα και τον 

ειλεό η παρουσία του αυξάνεται, μεγιστοποιούμενη στα τυφλά.  

 
Ιστόγραμμα:  

 

 

Συγκέντρωση του Amprolium σε διάφορα σημεία του εντέρου 

(μg/g). 
duodenum δωδεκαδάκτυλο, jejunum νήστιδα, ileum ειλεός, caecum τυφλά. 

 

 

• Σύμφωνα με έρευνες σε παχυνόμενα ορνίθια, που υποβλήθηκαν σε χειρουργική απολίνωση 

των τυφλών εντέρων, ο μηχανισμός δράσης του Amprolium βασίζεται στην άμεση επαφή 

του με τα εντερικά αυτά τμήματα και όχι στην απορρόφησή του. 

     McQuistion T.E., McDougald LR. 

 

Περίοδος αναμονής 
 

Όρνιθες (ορνίθια πάχυνσης, πουλάδες, όρνιθες ωοτοκίας, πατρογονικά σμήνη) και ινδόρνιθες: 

Κρέας και σπλάχνα: 0 ημέρες.  

Αυγά: 0 ημέρες. 

 

Ασφάλεια και ανοχή: 
     

Εργαστηριακές μελέτες δεν απέδειξαν ότι το Amprolium έχει τερατογόνο δράση. Παρατεταμένη 

χορήγηση μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια θειαμίνης. Τα συμπτώματα όμως παύουν να 

εμφανίζονται όταν χορηγηθεί θειαμίνη.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Αντιπρόσωπος για την ΕΛΛΑΔΑ:          «Α.Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε.» 

                                                                                     ΠΡΟΥΣΣΗΣ 54 & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
                                                                                     ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ -171 23 
                                                                                    ΤΗΛ:  210-9322303 / 210-9211727 
                                                                                    ΦΑΞ:  210-9322389 
                                                                                    e-mail:  karavias.sa@gmail.com  
  

 

 


