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Συμπύκνωμα για πόσιμο διάλυμα για χοίρους, 
πτηνά και βοοειδή

Tilmovet
® 

250mg/ml

ςυνΘεςη ςε δραςτικο 
και αΛΛα ςυςτατικα
Τilmicosin: 
250 mg ανά ml

ενδειΞη(εις)
Bλ. φύλλο οδηγιών χρήσης.

τροπος και οδος(οι) 
χορηγηςης
για χορήγηση από το 
στόμα μέσω πόσιμου 
νερού ή υποκατάστατου 
γάλακτος.
διαβάστε το φύλλο οδηγιών
χρήσης πριν από τη χρήση.

χρονος αναΜονης
κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
• Χοίροι: 14 ημέρες
• μόσχοι: 42 ημέρες
•όρνίθια 
κρεατοπαραγωγής: 
12 ημέρες
• ινδόρνιθες: 19 ημέρες

• αβγά: δεν επιτρέπεται 
η χρήση σε πτηνά σε πε-
ρίοδο ωοτοκίας τα οποία 
παράγουν αβγά για αν-
θρώπινη κατανάλωση.

επΩνυΜια και διευΘυνςη 
κατοχου αδειας κυκΛοΦοριας
Huvepharma N.V. • Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen • Βέλγιο

960 ml

<παρτίδα> <μέρος> <αριθ. παρτίδας> {αριθμός}

HL063v1-Til250os0,96-EL0409

ειδικη(ες) προειδοποιηςη(εις), 
εαν ειναι απαραιτητη(ες)
• μόνο για χρήση από το στόμα. Η 
τιλμικοσίνη δεν πρέπει να χορηγείται 
σε χοίρους σε ενέσιμη μορφή. Το 
προϊόν περιέχει αιθυλενοδιαμινοτε-
τραοξικό δινάτριο άλας.
ειδικες ςυνΘηκες διατηρηςης
• Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρό-
τερη των 30°C. Φυλάσσεται προστα-
τευμένο από τον πάγο. Φυλάσσετε 
προστατευμένο από το φως.
ειδικες προΦυΛαΞεις απορρι-
Ψης ενος χρηςιΜοποιηΘεντος 
κτηνιατρικου ΦαρΜακευτικου 
προιοντος Ή αΛΛΩν υΛικΩν που 
προερχονται απο το προιον,αν 
υπαρχουν 
• κάθεμη χρησιμοποιηθέν κτηνι-
ατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη 
χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του 
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα 
με τις τοπικές απαιτήσεις.
• αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση
• να φυλάσσεται σε θέση την οποία 
δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν 
τα παιδιά.
αΡιΘμόΣ(όι) αδΕιαΣ κυκλόΦόΡιαΣ: 

72155/10-11-2008 

λΗΞΗ μήνας/έτος

διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της 
στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες
διάρκεια ζωής μετά την αραίωση σε πόσιμο 
νερό σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες
διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε 
υποκατάστατο γάλακτος σύμφωνα με τις 
οδηγίες: 4 ώρες

αντιπροςΩπος 

λεωφόρος Στρατηγού ν. πλαστήρα
346 00 νέα αρτάκη-Εύβοια
Τηλ. 22210-40081 • Fax. 22210-40610


