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πρόμιγμα για παραγωγή φαρμακούχου ζωοτροφής για χοιρίδια
Oξείδιο του ψευδαργύρου

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της 
στοιχειώδους συσκευασίας: 6 μήνες
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος μετά την 
ενσωμάτωση σε γεύμα ή σύμπηκτα 
ζωοτροφής: 3 μήνες.
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρησιμοποιήστε 
έως ........................................................................................

ΣΎΝΘΕΣΉ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΌ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΎΣΤΑΤΙΚΑ
Οξείδιο του ψευδαργύρου 
1000 mg/g 

ΤΡΌΠΌΣ ΚΑΙ ΌΔΌΣ(ΌΙ) 
ΧΌΡΉΓΉΣΉΣ
Για ενσωμάτωση στην ξηρή 
τροφή σε εγκεκριμένα εργο-
στάσια ζωοτροφών Από του 
στόματος χρήση μόνο. 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών 
πριν από τη χρήση.

ΧΡΌΝΌΣ ΑΝΑΜΌΝΉΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 
28 ημέρες.

Gutal
®

 1000 mg/g

5 kg

ΌΝΌΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΤΌΎ ΚΑΤΌΧΌΎ  
ΤΉΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΎΚΛΌΦΌΡΙΑΣ
Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen, Βέλγιο

5 414916 801104

ΕΙΔΙΚΉ(ΕΣ) ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΉΣΉ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΉΤΉ(ΕΣ) 
• Προειδοποιήσεις για τους χρήστες
Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.  Αποφεύγετε 
την εισπνοή του προϊόντος, κατά την προετοιμασία της 
φαρμακούχου ζωοτροφής. Κατά την ανάμιξη ή τον χειρισμό 
της ζωοτροφής, φοράτε είτε αναπνευστήρα μισού προσώπου 
μιας χρήσης σύμφωνο με το Έυρωπαϊκό Πρότυπο EN149 ή μη 
αναλώσιμο αναπνευστήρα σύμφωνο με το Έυρωπαϊκό Πρότυπο 
EN 140 με φίλτρο σύμφωνο με το πρότυπο EN 143. Αποφύγετε 
την επαφή με τα μάτια, φορώντας προστατευτικά γυαλιά ή 
γυαλιά ασφαλείας. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, 
ξεπλύνετε καλά με μεγάλες ποσότητες νερού. Αποφύγετε την 
επαφή με το δέρμα, φορώντας προστατευτική ενδυμασία, 
όπως αδιάβροχα γάντια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το 
δέρμα, πλύνετε το εκτεθειμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Τα 
μολυσμένα ρούχα θα πρέπει να αφαιρούνται και να πλένονται 
πριν επαναχρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, 
πιείτε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλένετε τα 
χέρια σας μετά τη χρήση.
• Απόρριψη: βλέπε φύλλο οδηγιών χρήσης.
• Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Να διατίθεται μόνον με 
κτηνιατρική συνταγή.
• Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν 
προσεγγίζουν τα παιδιά.
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