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Pharmasin® ΠΡΟΜΙΓΜΑ 100 & 250 mg/g

Ενδείξεις:

Χοίροι
Το Pharmasin σε μορφή φαρμακούχου προμίγματος 
τροφής ενδείκνυται για τη θεραπεία και πρόληψη 
της Εντερικής Αδενωμάτωσης των Χοίρων (PIA) που 
οφείλεται στη Lawsonia intracellularis όταν η ασθένεια 
έχει διαγνωσθεί στο κοπάδι. 

Ορνίθια κρεοπαραγωγής και πουλάδες 
Το Pharmasin σε μορφή φαρμακούχου προμίγματος 
τροφής ενδείκνυται για τη θεραπεία και πρόληψη 
αναπνευστικών μολύνσεων που οφείλονται σε My-
coplasma gallisepticum και Mycoplasma synoviae και 
στη νεκρωτική εντερίτιδα που προκαλείται από το 
Clostridium perfringens, όταν οι ασθένειες αυτές έχουν 
διαγνωσθεί στο σμήνος. 

Χρόνος αναμονής
Κρέας και εντόσθια

• Χοίροι: 0 ημέρα
• Ορνίθια κρεοπαραγωγής και πουλάδες: 1 ημέρα

Να μην χρησιμοποιείται σε όρνιθες αυγοπαραγωγής 
που παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

Διάρκεια ζωής του προϊόντος

• Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού προϊόντος σε 
συσκευασία πώλησης: 2 χρόνια 

• Διάρκεια ζωής μετά από ανάμειξη στο γεύμα ή στην 
πελετοποιημένη τροφή: 3 μήνες 

• Η αρχική συσκευασία να αποθηκεύεται σε ξηρό 
μέρος και σε θερμοκρασίες κάτω των 30ο C και να 
αποφεύγεται η απευθείας επαφή με το ηλιακό φως. 
Το προϊόν να μην ψύχεται ή να καταψύχεται. 
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Ασθένεια Τυλοζίνη/kg ΣΒ Pharmasin pM / kg ΣΒ Περίοδο θεραπείας/ διάρκειαΣυγκέντρωση

Προτεινόμενη δόση

Χοίροι

Ορνίθια 
κρεοπαραγωγής/ 

πουλάδες

100 mg/g 4-5 mg 40-50 mg 3 εβδομάδες
Εντερική 

Αδενωμάτωση  
Χοίρων (PIA)

Εντερική 
Αδενωμάτωση  

Χοίρων (PIA)

100-200 mg 7 ημέρες10-20 mgΝεκρωτική εντερίτιδα

40-80 mg 7 ημέρες10-20 mgΝεκρωτική εντερίτιδα

4-5 mg 16-20 mg 3 εβδομάδες250 mg/g

127 mgΑναπνευστική μόλυνση 1270 mg Πρώτες 5 ημέρες, επανάληψη στις 3-4 εβδ. ηλικίας 100 mg/g

508 mg Πρώτες 5 ημέρες, επανάληψη στις 3-4 εβδ. ηλικίας 127 mgΑναπνευστική μόλυνση250 mg/g
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