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ςύΝθεςή ςε Δραςτικό και 
αλλα ςύςτατικα
τυλοζίνη (όπως φωσφορική 
τυλοζίνη): 100 mg ανά g. 
(ισοδύναμο προς 100 000 IU)

εΝΔειΞή(εις)
διαβάστε το φυλλάδιο της 
συσκευασίας.

τρόΠός και όΔός(όι) 
χόρήγήςής
Να χορηγηθεί μέσω της 
φαρμακούχου ζωοτροφής.
διαβάστε το φυλλάδιο της συσκευασίας 
πριν την χρήση.

χρόΝός αΝαμόΝής
κρέας και εντόσθια
χοίροι: 1 ημέρα
κρεοπαραγωγά ορνίθια   και 
πουλάδες: 1 ημέρα
Να μην χρησιμοποιείται σε 
όρνιθες που κάνουν αυγά τα 
οποία καταναλώνονται από 
ανθρώπους.

Πρόμιγμα για  φαρμακούχο ζωοτροφή για χοίρους, 
κρεοπαραγωγά ορνίθια  και πουλάδες

Pharmasin
® 

100mg/g

5 kg

Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωση σε γεύμα ή σε 
τροφή με σβώλους: 3 μήνες

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ): 
Προειδοποιήσεις για το χρήστη:
Η τυλοζίνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Τα μακρολίδια, όπως 
η τυλοζίνη, μπορεί επίσης να προκαλέσουν υπερευαισθησία 
(αλλεργία) μετά από ένεση, εισπνοή, κατάποση ή επαφή με την 
επιδερμίδα ή τους οφθαλμούς. Η υπερευαισθησία στην τυλοζίνη 
μπορεί να επιφέρει διασταυρούμενες αντιδράσεις σε άλλα 
μακρολίδια και το αντίθετο. Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις 
ουσίες ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι σοβαρές και ως 
εκ τούτου θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το προϊόν. 
Για να αποφευχθεί η έκθεση κατά την προετοιμασία του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος, να φοράτε φόρμα, προστατευτικά 
γυαλιά, αδιάβροχα γάντια και να φοράτε είτε αναπνευστική ημι-
μάσκα μίας χρήσεως σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149 
ή αναπνευστική συσκευή πολλαπλών χρήσεων σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 140 με φίλτρο συμβατό με το ΕΝ 143. Να 
πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. 
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το δέρμα, πλύνετε επισταμένα την 
περιοχή με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα 
μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο τρεχούμενο νερό. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε υπερευαίσθητοι  στα 
συστατικά του. 
Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα μετά την έκθεση στο προϊόν, όπως 
δερματικό εξάνθημα, ζητήστε συμβουλή ιατρού και δείξτε στον 
ιατρό την παρούσα προειδοποίηση. Το οίδημα του προσώπου, 
των χειλιών και των ματιών ή η δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν 
σοβαρότερα συμπτώματα και απαιτούν επειγόντως ιατρική 
συμβουλή. 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:  • Να φυλάσσεται στην αρχική 
συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται σε 
ξηρό περιβάλλον κάτω από τους 30°C. Να μην ψύχεται ούτε να 
καταψύχεται. Προφυλάξτε από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:
• Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν 
ή υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες τοπικές απαιτήσεις.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.
Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν 
προσεγγίζουν τα παιδιά.

αριθμός(όι) αΔειας κύκλόφόριας:         016940301
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<Παρτίδα> <Αριθ. παρτίδας> <ΒΝ> {αριθμός}
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