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İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ŞEY

5 Litre

“Vitamin ve Aminoasit Desteği”

1 Litre

250 cc

Aminocombi

®

Bileşimi
HER 1 LİTRE’DE
Vitamin A (Beta Karoten) 20.000.000 IU, Vitamin D (Kolekalsiferol) 2.000.000 IU, Vitamin E (Alfatokoferol) 10.000 mg, Vitamin
K3 500 mg, Vitamin B1 (Tiamin) 2.500mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500mg, Vitamin B5 (Kalsiyum D-Pentonat) 2.500mg,
Vitamin B6 (Pridoksin) 500 mg, Vitamin B7 (Biotin) 15mg, Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 5mg, Kolin 70.000mg, Metiyonin 500
mg, Lizin/L-lizin monohidroklorid 3.000 mg, L-Sistin 100 mg, L-Triptofan 20 mg, L-Treonin 500 mg, Metiyonin hidroksi analogu
%87 Metiyonin, Lizin / L-lizin monohidroklorid %78 Lizin, L-Sistin, L-Triptofan, L-Treonin, L-Alanin 1.000 mg, L-Arjinin 600 mg ,
L-Lösin 600 mg, L-Valin 600 mg, L-İzolösin 200 mg, L-Histidin 200 mg, L-Fenilalanin 500 mg, L-Prolin 800 mg,
L-Serin 100 mg, L-Tirozin 200 mg, L-Glutamik asit 4.000 mg

Kullanım Amacı ve Oranı
Zengin kombinasyonu ile tüm evcil hayvanların vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılan bir beslenme
ürünüdür. Hayvanlar sadece L formundaki aminoasitleri kullanabilirler. Aminocombi’deki aminoasitlerin bu formda olması ürünün
biyoyararlımını artırırlar. Aminocombi düzenli kullanıldığında besi performansının hızla düzeldiği, süt veriminin önemli oranda
arttığı görülür. Fizyolojik ihtiyaçların giderilmesi ile hayvanlar daha hızlı gelişir ve bağışıklık sistemin güçlenmesi ile hayvanlar
hastalıklara karşı daha dirençli olurlar. Tavukların özellikle mineral ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanmasıyla yumurta kabuğu
kalitesinin istenilen düzeye geldiği ve verimliliğin arttığı görülür. Aşılamalar esnasında kullanıldığında hem stres faktörleri azaltılır
hem de spesifik antikorların daha hızlı oluşması sağlanır. B grubu vitamin ihtiyaçlarının giderilmesi sonucu sinirsel semptomların
giderildiği ve metabolizmanın daha düzenli çalıştığı bilinmektedir. Raşitizim, paralizi, kemik erimesi (osteomalasi) ve kanatlılardaki
iskelet bozuklukları (perozis) tedavisinde de kullanılması önerilir. Aminocombi içeriği itibarı ile gerek hormonların yapısındaki
direkt rolleri ve gerekse hayvanların fizyolojik fonksiyonlarının düzenli işlemesi ile de üreme işlevleri üzerine önemli bir etkiye
sahiptir.
Aminocombi tüm hayvanların taze hazırlanmış günlük içme sularına konularak kullanılır. Koruyucu ve destekleyici olarak günde
olarak günde 1 ton içme suyuna 500 cc katılarak kullanılmalıdır. Kuzu ve oğlaklara dozaj pompalı formundan 1-2 pompa/ gün
verilebilir.

Ticari Şekli
250 cc dozaj pompalı karton kutuda, 1 Litre ve 5 Litre olarak kullanıma sunulmuştur.

SAĞLIKLI BÜYÜYEN
GÜÇLÜ HAYVANLAR

20 Litre
1 Litre

5 Litre

Depoban

®

Bileşimi
HER 1 LİTRE’DE
Bakır: 238mg, Çinko: 623mg, Demir.: 1583mg, Kobalt.: 228mg, Mangan.: 583mg, Kalsiyum.: 30.690mg, Magnezyum.: 3.192mg,
Potasyum.: 1.048mg, Sodyum.: 1.573mg, Fosforik Asit.: 73.000mg, Metiyonin.: 10.000mg, L-Lizin.: 5.000mg, Distile Su.: qsp

Kullanım Amacı
DEPOBAN bileşimindeki zengin makro ve mikro mineraller ve metiyonin ve lizin gibi esansiyel aminoasitler sayesinde gelişme
çağındaki genç hayvanların daha hızlı gelişmesine ve hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlar. Kalsiyum, Magnezyum
ve Fosfor vücudun pH dengesinin oluşmasında önemli bir rol oynarlar. Karbonhidrat ve protein metabolizmasında, kanibalizm
tedavisinde ve pika sendromunun giderilmesinde fosforun önemli bir etkinliği vardır. Magnezyum ve Çinko bazı enzim ve
hormonların yapısını oluşturur veya etkinleştirir. Demir eksikliğinin anemiye neden olduğu bilinmektedir. B12 eksikliği sonucu
oluşan anemiler Kobalt noksanlığından kaynaklanmaktadır. Bakır keratin dokusunun oluşmasında, Demirin hemoglobin sentezi
yapımında ve bir çok enzimin yapımını ve etkinleşmesini sağlar. Esansiyel aminoasitlerden metiyonin ve lizin, hem protein
sentezinin oluşmasında ve hemde protein sentezi için gerekli bazı aminoasitlerin sentezlenmesini sağlar. DEPOBAN bileşimindeki
dengeli ve zengin makro ve mikro mineraller ve aminoasitler dolayısıyla hayvanların hızlı gelişmesini, et ve süt veriminin artmasını
sağlar. Bağışıklık sisteminin iyi gelişmesi sonucu hayvanlar hastalıklara karşı daha dirençli olur. Yemden yararlanmayı arttırır.

Kullanım Şekli ve Miktarı
Gebe ve sağmal hayvanlar ve besi hayvanları ile koyun ve keçilerde 25cc/100 Kg. canlı ağırlık 5-7 gün süreyle, kuzu ve
oğlaklarda 4-5 cc yeteri miktarda su ile 5-7 gün, tavuklar ve hindilerde 1000 tavuk ve hindi için 1 ton içme suyuna 0,5 Lt 5-7 gün
kullanılmalıdır.

Uyarılar
Oda sıcaklığında ve kuru bir yerde çocukların ulaşamayacağı şekilde saklanmalıdır. Güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır. Bakır
bakımından zengin meralarda yetiştirilen koyun ve keçilerde bakır zehirlenmelerine neden olabilir.

Ticari Şekli
1 Lt, 5 Lt ve 20 Lt plastik ambalajda kullanıma sunulmuştur.

ENERJİ KAYNAĞI

500 cc

Banket Enerji

®

Bileşimi
HER 1 LİTRE’DE
Magnezyum Klorür: 46.500 IU, Kalsiyum Klorür: 121.500 IU, Kalsiyum Propiyonat: 50.000 mg, Gliserol: 300.000 mg,
Monopropilen Glikol: 225.000 mg, Dextroz: 118.000 mg, Distile Su: qsp

Kullanım Amacı ve Miktarı
İnek, koyun ve keçilerde doğumdan önceki ve sonraki yaklaşık 30 günlük süre içerisinde hayvanların yoğun bir enerji ve elektrolit
ihtiyacı oluştuğundan bu süre içerisinde BANKET ENERJİ kullanılması tavsiye edilir. Doğum ve nakil stresi, süt verimi yüksek
hayvanların dispoze olduğu süt humması (Hipocalsemi) vakalarında iyi bir destekleyicidir. Sığıların ketozis, prolapsus uteri, uterus
involizasyonu, plasenta retensiyonu, tüm tetanik vakalarda ve koyunların gebelik toksemisinde asıl tedaviye destekleyici olarak
kullanılır. Doğum sonrası oluşan seksüel siklus bozukluklarında siklusun düzenli seyretmesine ve gizli kızgınlıkların giderilmesinde
asıl tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir. Tüm hayvanlarda 1cc/1 kg canlı ağırlık miktarında 3-5 gün süre ile kullanılmalıdır.

Uyarılar
Aşırı soğuk havalarda kristalleşme yapabilir. Kristalleşme olması halinde 25-30 dakika oda sıcaklığında tutulması yeterlidir.
Solüsyon ambalajındaki formuyla kullanılmalıdır. Başka ürün veya ürünlerle karıştırılması halinde niteliği bozulabilir (şelat
oluşabilir).

Saklama Koşulları
Oda şartlarında ve kuru bir ortamda çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmelidir.

Ticari Şekli
500cc’lik plastik ambalajda ve karton kutuda kullanıma sunulmuştur.

SAĞLIKLI ve GÜÇLÜ
BUZAĞILAR

1 kg

500 gr

Macrocow

®

Bileşimi
HER 1 KG’da
Vitamin A.: 12.500.000 IU, Vitamin D3.: 2.500.000 IU, Vitamin E.: 20.000mg, Vitamin B1.: 800mg, Vitamin B2.: 850mg,
Vitamin B6.: 800mg, Biotin: 80mg, Vitamin B12.: 30mg, Çinko.: 5000mg, Demir.: 7.000mg, Bakır.: 5.000mg,
Mangan.: 5.000mg, Kobalt.: 500mg, Selenyum.: 5.000 mg, Saccromyces Cerevisae: 500x109,
DCP (%18 P,%25 Ca).: 50.000mg, Kalsiyum Karbonat.: qsp, Yonca Aroması: 10.000mg

Kullanım Amacı
MACROCOW oral toz sığır, koyun, kuzu ve oğlakların iz element, vitamin ve probiyotik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış
özel bir karışımdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve stres faktörlerinin ortadan kaldırılması amacıyla kullanılır. İçeriğindeki
iz elementler ve vitaminler hayvanların hızlı gelişmesini ve verimliliğini artırır. Metabolizma faaliyetlerinin düzenlenmesi sonucu
bağışıklık sisteminin ve üreme döngüsünün fizyolojik düzeylerin üzerinde seyretmesini sağlar. Bileşim yüksek oranlarda A,
D ve E vitaminleri ile takviye edildiğinden gelişimin ve et-süt veriminin daha yüksek olmasını sağlar. A ve E vitaminleri hem
epitel dokunun gelişmesi ve hemde seksüel faaliyetler üzerinde etkindirler. Yüksek orandaki probiyotik bağırsak mikroflorasının
düzenlenmesi ve yemin biyoyararlanımını artırır. Süt emen kuzu ve buzağıların ruminal faaliyetlerinin hızla geliştirmesi sonucunda
yeme geçiş süresini kısaltır. Başta buzağı ishalleri olmak üzere pek çok enterik bozukluğun giderilmesine yardımcı olur.

Kullanım Şekli ve Miktarı
Hedef hayvan gruplarından 2 haftalığa kadar olan buzağılara 5 gr/gün, 20 baş kuzu ve oğlağa 5 gr/gün, 1 aylık buzağılara 8gr/
gün, 20 kuzu ve oğlağa 10 Gr/gün, 1 aylıktan büyük buzağılara 10 Gr/gün, 20 kuzu ve oğlağa 15 gr/gün miktarlarında verilir. Besi
hayvanlarına ve süt ineklerine 5 gr/50 kg vücut ağırlığı miktarında su veya sütle bulamaç yapılarak verilir.

Uyarılar
Tavsiye edilen miktarlardan fazla ve sürekli verildiğinde A ve D vitaminin vücutta birikerek hipervitaminoza neden olabilir. Kemik
kırılmaları, iskelet anomalileri, iç kanamalar oluşabilir. D3 Vitaminin fazlalığı sığılarda zayıflamaya, işkembe tembelliğine neden
olabilir. İz elementlerin fazlalığı bazı zehirlenmelerine neden olabilir.

Ticari Şekli
Karton kutuda 500 Gr ve 1 Kg’lik plastik kavanozda kullanıma sunulmuştur.

İshalİ Durdurmanın
En Hızlı Yolu
500 cc

Killopec Oral

®

Bileşimi
HER 1 LİTRE’DE
Sorbitol: 26.000mg, Portakal Aroması: 10.000mg, Pektin: 4.000mg, Kaolin Klay: 190.000mg, Distile Su: qsp

Kullanım Amacı
Evcil hayvanların bakteri, virüs gibi mikrobiyolojik etkenlerden kaynaklanmayan nonspesifik ishallerinin önlenmesi amacıyla
kullanılır. İçeriğindeki kaolin bağırsak çeperini kaplayarak epitel dokunun tahriş olmasını önler. Kaolin aynı zamanda güçlü bir
toksin bağlayıcıdır. Bakteri ve virüslerin oluşturduğu toksinlerin yanı sıra ağır metallerin toksinlerinide bağlayarak toksinlerin
sistemik etkilerini önler. Bileşimdeki pektin su tutucu ve güçlü büzüştürücü etkisi ile ishalin fiziksel olarak durmasını sağlar.
Büzüştürücü etkisinden dolayı bağırsak hareketleri fizyolojik düzeye geriler. Bu etkisi ile dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur.

Kullanım Şekli ve Miktarı
Kaolin çökelti oluşturduğundan dolayı kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Diarre , bakteriyel yada viral kökenli
olduğunda oral bir antibakteriyel ajan kullanımı zorunlu ise KILLOPEC ORAL kullanılmadan 2-3 saat önce veya 2-3 saat
sonra kullanılmalıdır. KILLOPEC ORAL güçlü bir adsorban ve büzüştürücü olduğundan antibiyotiklerin emilimini engelleyebilir.
KILLOPEC ORAL Günde iki kez 25 cc/50 kg canlı ağırlık miktarında kullanılmalıdır. Genellikle bir günlük tedavi yeterlidir.

Uyarılar
Oda şartlarında ve kuru bir ortamda çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmelidir.

Ticari Şekli
500 cc’lik plastik ambalajda ve kutusunda kullanıma sunulmuştur.

İshalde PROFESYONEL Çözüm
“Bakteriyel Olmayan İshallerde Hızlı Tedavi”

100 gr

Diarrend Oral

®

Bileşimi
HER 1 KG’da
Kaolin Klay: 500.000mg, Tannik Asit: 250.000 mg, Enteroccocus Faecium: 100x109, Vanilya Aroması: 50.000mg,
Peynir altı suyu tozu 195.000mg

Kullanım Amacı
Kaolin iyi bir absorban olduğu için diareik hayvanların bağırsak lümenindeki bakteri ve virüslerin oluşturduğu toksinleri bağlayarak
toksinlerin sistemik etki göstermesini önler. Aynı zamanda bağırsak epitel dokusunu kaplar, tahriş olmasını engeller. Ortamdaki
suyuda absorbe ettiğinden dolayı ishalin önlenmesine yardımcı olur. Tannik Asit epitel doku üzerinde büzücü bir etkiye sahiptir.
Aynı zamanda iyi bir antioksidandır. Büzüştürücü özelliğinden dolayı dolaşım sisteminden bağırsaklara su geçişini azalttığından
diyareik hayvanların sıvı kaybını önler. Peklik oluşturur. Probiyotiklerden Enteroccocus Faceium antibiyotiklere ve sindirim
sistemin asidik pH’sına karşı oldukça dayanıklıdır. Sindirim sistemi enfeksiyonlarında yararlı mikroorganizmalar hızla azalır, buna
karşın patojen bakteri oranı önemli miktarda artar. Enteroccocus Faceium değişken ortam koşullarından çok az etkilendiğinden
tercih edilen bir probiyotiktir. İçerdiği bu spesifik bileşenlerden dolayı DIARREND spesifik olmayan ishal vakalarında iyi bir çözüm
ortağıdır.

Kullanım Şekli ve Miktarı
At ve sığır gibi büyük hayvanlarda günde bir defa 50 gr, tay ve danalara 5-10 gr., koyun ve keçilere 5 gr kullanılması yeterlidir.
Tedavi 2-3 günü geçmemelidir.

Uyarılar
Bakteriyel yada viral kökenli diyarelerde antibakteriyel bir ürün kullanılacak ise DIARREND uygulamasından
2-3 saat önce veya sonra kullanılmalıdır.

Ticari Şekli
100 gramlık tifturuk ambalajda 10x100 gr şeklinde kullanıma sunulmuştur

BUZAĞILARINIZ ÖLMESİN
“Buzağı İshallerinde Elektrolit ve Probiyotik Destek”

100 gr

Entero Calf

®

Bileşimi
HER 1 KG’da
Enterococcus faecium NCIMB 10415*: 30 x 109 cfu, Dekstroz: 225.000mg, Sodyum diasetat: 22.000mg, Potasyum
klorür:14.000mg, Sodyum klorür: 35.000mg, Sodyum Bikarbonat: 60.000mg, Vanilya aroması: 7.500mg, Pektin: 2.000mg,
Peynir altı suyu tozu: 633.000mg

Kullanım Sahası / Endikasyonlar
Buzağı ishalleri sonucunda gerçekleşen ölümler enfeksiyon etkeninden ziyade sıvı ve elektrolit kayıplarından kaynaklanmaktadır.
Elektrolit tedaviye ne kadar erken başlanırsa buzağının yaşama şansı o kadar yüksek olur.
ENTERO CALF’la sodyum, potasyum, klor gibi elektrolitlerle ishal sonucunda oluşan elektrolit ve su açığını kapamaya yardımcı
olur. Glikoz sayesinde ishal sonucu dışkı ile atılan glikozu ve ortaya çıkan enerji açığını kapamaya yardım eder. İçeriğinde
bulunan yüksek düzeydeki probiyotik patojen mikroorganizmaların kullandığı besin maddelerini tüketir ve tutundukları bağırsak
epitellerine bağlanarak bunların yerleşmesini engeller ve bu patojenlere karşı anti-mikrobiyel ürünler sentezleyen bağışıklığı
uyaran bağırsak florasının kolonizosyonuna etki ederek ishalin bitmesine ve önlenmesine yardımcı olur.

Ambalaj Şekli ve Kullanım Dozu
Piyasaya 100 gramlık ambalajlarda sunulan ENTERO CALF 1-1,5 litre su veya süt ile karıştırılarak bir öğünde
buzağıya verilir. Günlük öğün sayısı en az 2 en fazla 4 olmak üzere uygulamaya 2-7 gün arasında devam edilir.

MİDE ve BAĞIRSAK SORUNLARINA
PROFESYONEL ÇÖZÜM

125 gr

Rumexiban

®

Bileşimi
HER 1 KG’da
Vitamin: B12 (Siyanokobalamin) 40mg, Mangan: 18.600 mg, Demir: 15.000mg, Çinko: 21.600mg, Bakır: 7.504mg, Kobalt: 248mg,
Saccharomyces Cerevisa 280x109 Cfu, DL-Metiyonin : 40.000mg, Kalsiyum Propiyonat: 320.000mg,
Magnezyum Oksit: 406.400mg,
Sorbitol: 56.000 mg

Kullanım Amacı
RUMEXIBAN içeriğindeki Kalsiyum Propiyonat etkisiyle sığırlarda ketozis ve koyunların gebelik toksemilerinde kullanılır.
Bileşimdeki propiyonik asit Kalsiyum Propiyonat’tan ayrışarak glikojenik özellik gösterir. Metiyonin hem aktif olarak protein
sentezinde rol oynar, hem karaciğerin yağlanmasını önleyerek karaciğerin korunmasını sağlar ve hemde iyi bir metil kaynağıdır.
Sorbitol karaciğer fonksiyonlarını aktive ederek safra salınımını artırır.Safra salgısı yağların emülsiyonunu artırdığından yağda
çözünen vitaminlerin daha fazla emilmesini sağlar. Kalsiyum Karbonat iyi bir pH dengeleyicidir. RUMEXIBAN içeriğindeki
temel iz elementler yaşamsal öneme sahiptir. Gerek rumen mikroflorasının çoğalması ve aktive olmasında gerekse enzim ve
hormonal faaliyetlerin düzenlenmesinde rol alırlar.Saccromyces Cervisae çeşitli nedenlerle bozulmuş veya baskılanmış rumen
mikroflorasının fizyolojik düzeylerine gelmesini sağlar. RUMEXIBAN aşırı protein ve karbonhidrat tüketimine bağlı olarak oluşan
asidoz ve alkaloziz durumlarında kullanılır. Küflü ve bozuk gıdaların neden olduğu sindirim bozuklukları ve hipoglisemi ve bağlı
olarak oluşan asetonemi vakalarında kullanılması gerekir. Rumen mikroflorasının düzenlenmesini sağladığından hayvanların
gıdalardan daha fazla yaralanmasını sağlar. Spesifik olmayan belirsiz ishallerin tedavisinde de kullanılabilir.

Kullanım Dozu
Sığırlara 1Lt suyun içine 125 gr, koyu ve keçilere 25gr uygun miktarda suya katılarak 3 gün süreyle kullanılması gerekir.

Ticari Şekli
125 gramlık tifturuk ambalajda 125x10 Adet karton kutuda kullanıma sunulmuştur.

KABIZLIĞA
PROFESYONEL ÇÖZÜM
500 gr

Epso Set

®

Bileşimi
HER 1 KG’da
Sodyum Klorür: 180.000mg, Sodyum Bikarbonat: 360.000mg, Sodyum Sülfat: 440.000mg, Potasyum Sülfat: 20.000mg

Kullanım Amacı
Antiasit ve Laksatif etkili beyaz kristalize ve suda homojen olarak eriyen bir tozdur. Konstipasyonlarda ve Asidoz vakalarında
kullanılması önerilir. Sindirim sisteminin pH değerini düzenler. Bağırsak peristaltiğini arttırır.

Kullanım Şekli ve Miktarı
Veteriner hekimin önerileri de dikkate alınarak sığır ve atlarda 100 gr, koyun ve keçilerde 15 gr ılık suda eritilerek içirilir. Vakanın
şiddetine göre doz iki katına çıkarılabilir.

Uyarılar
Oda sıcaklığında kuru bir ortamda ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır.
İçeriğindeki Sodyum Bikarbonat’tan dolayı diğer oral ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Ticari Şekli
250 gr ve 500 gr doypack ambalajda kullanıma sunulmuştur.

ASİDOZ TEDAVİSİNDE
TEMEL DESTEK
500 gr

Banmag Set

®

Bileşimi
HER 1 KG’da
Sodyum Bikarbonat: 240.000mg, Magnezyum Oksit (% 60’lık): 480.000mg, Kalsiyum Karbonat: 280.000mg

Kullanım Amacı
İçeriğindeki sodyum bikarbonat ile vücut pH’sını dengelemek suretiyle asidozun tedavisinde, magnezyum oksit’in güçlü
absorbsiyon etkisiyle midede asidoz sonucu oluşan amonyak gazının emilmesi için kullanılır. Kalsiyum karbonat içirildikten hemen
sonra ayrışır. Ayrışan karbonat mide asiditesini nötralize etmeye yardımcı olur. Açığa çıkan kalsiyum ise bağırsaklardan emilerek
vücudun kalsiyum ihtiyacına katkı sağlar.

Kullanım Şekli ve Miktarı
3-5 Gr/10 Kg canlı ağırlık miktarında 3 gün süreyle ılık suda eritilerek kullanılır.

Uyarılar
Oda sıcaklığında kuru bir ortamda ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır.

Ticari Şekli
250 Gr ve 500 Gr’lık doypack ambalajda kullanıma sunulmuştur.

KABIZLIĞA
ETKİLİ ÇÖZÜM
500 gr

Magneban Set

®

Bileşimi
HER 1 KG’da
Sodyum Klorür.: 20.000mg, Magnezyum Sülfat Heptahydrate: 979.000mg, Portakal Aroması: 1.000mg

Kullanım Amacı
Sodyum Klorür’ün ve Magnezyum Sülfat’ın yüksek oranda su bağlamasından dolayı çoğunlukla laksatif etkisinden faydalanılır.
Sindirim düzensizliklerinin giderilmesinde ve safra salgılarının düzenleyici özellikleri nedeni ile karaciğer fonksiyon bozukluklarında
alternatif tedavi olarak da önerilebilir.

Kullanım Şekli ve Miktarı
Tüm hayvanlarda günlük doz 1 Gr/5 Kg canlı ağırlık olarak ılık suda eritilerek kullanılır.

Uyarılar
Oda sıcaklığında ve kuru bir ortamda ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Oluşturduğu diyarı nedeni ile
dehidrasyona ve elektrolit kayıplarına neden olmamak için uzun süreli kullanımlardan kaçınılmalıdır.

Ticari Şekli
250 Gr ve 500 Gr’lık doypack ambalajda kullanıma sunulmuştur.

ŞAP TEDAVİSİNDE ÇÖZÜM
“Kümes ve Ahırlar İçin İyotlu Genel Dezenfektan”

Vanosep

®

Bileşimi
HER 1 LİTRE’DE
VANOSEP, %2-2,25 iyodin, %12.5-13,25 fosforik asit ve %8-8,8 sülfürik asit içeren asidik özellikli,
koyu kahverenginde akışkan bir yüzey temizleyicidir.

Kullanım Amacı ve Oranı
Tüm çiftlik hayvanlarının barınaklarının ve içme sularının temizliği amacıyla sulandırılarak kullanılır. Ayak ve derinin yüzeysel
yaralanmalarında 1/250 ,içme sularının temizliği amacıyla 1/1600, ahır, ağıl ve kümeslerin temizliği amacıyla 1/300 ve bazı derin
yaralanmaların temizliği amacıyla sulandırılmadan kullanılması tavsiye edilir. Alet ve ekipmanlarda korozyona neden olduğundan
dolayı kullanılması tavsiye edilmez.

Genel Uyarılar ve Önlemler
VANOSEP’in etkin olarak çalışması için uygulanacak yüzeyin fiziksel temizliğinin yapılmış olması gerekir. Asidik özellikli
deterjanlar düşük çevre ısılarında daha aktiftirler. Bu nedenle sıcak havalarda veya ortamlarda kullanılması tavsiye edilmez.
Yüksek ısı derecelerinde iyot buharı zararlı olabilir. Konsantre haldeki kullanımı deriye ve göze zarar verir.Amonyum tuzları,
hipokloritler ve alkali çözeltilerle karıştırılması zehirlenmelere neden olabilir. Alüminyum ve alaşımlarıyla temas ettirilmemelidir.

Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında , kuru bir yerde ve çocukların ulaşamayacağı bir şekilde muhafaza edilmelidir.

Ticari Şekli
1 Lt ve 5 Lt’lik plastik ambalajda kullanıma sunulmuştur.

SAĞLIK TEMİZLİKLE BAŞLAR
“Barınak ve Ekipman Temizliğine Genel Çözüm”

Bandez

®

Bileşimi
BANDEZ, %20 oranında Benzalkonyum Klorür içeren katyonik deterjan niteliğinde karakteristik kokulu vizkoz, renksiz berrak bir
çözeltidir.

Kullanım Amacı ve Oranı
Tüm hayvan barınaklarında, hayvan yetiştiriciliği amacıyla kullanılan tüm ekipmanlarda, süt sağım makinalarında genel
sanitasyon amacıyla kullanılır. Deterjan niteliğinde olduğundan operasyon alatlerinin temizlenmesi aracıyla 1/200, yara, yanık ve
derinin yüzeysel tahrişlerinde ve sağım makinalarının temizliği amacıyla 1/1000, kümes ve ekipmanlarının sanitasyonu ahır, ağıl
ve boks gibi barınaklarda da aynı amaçla 1/500 oranında sulandırılarak kullanılır.

Uygulama Şekli
Ayaklarda, ayak banyosu ve ıslak bandaj şeklinde kullanılır. İçeride hayvan bulunmaması koşulu ile pulverizasyon şeklinde de
kullanılabilir. Hayvanlar içeri alınmadan 2-3 saat önceden barınağın havalandırılması önerilir. Belirtilen sulandırma oranları
doğrultusunda yıkama şeklinde de kullanılabilir.

Genel Uyarılar
BANDEZ konsantre çözelti halinde (sulandırılmamış halde) kullanıldığında göze, deriye ve mukozalara zarar verebilir. Deriye ve
mukozaya bulaştırılmış ise 15-20 dakika süreyle temiz suyla yıkanmalıdır. Göze bulaşmış ise bir doktora danışılmalıdır.

Ticari Şekli
1 Lt ve 5 Lt’lik plastik ambalajda satışa sunulmuştur.

Hızlı İyİleşen Apseler
Sağlıklı Hayvanlar
“Ichtammol İçeren Deri Bakım Kremi”

100 gr

Ichtiyoban

®

Bileşimi
Petrolatum ichtammol, 1,3 - Bis (hidroksimetil) - 5,5 dimetimidazolit - 2,4 diyon

Kullanım Amacı Ve Oranı
ICHTIYOBAN hafif irritan etkisi olan,astrenjan etkili, kahverengi koyu kıvamlı bir merhemdir. Aynı zamanda antiseptik özelliktedir.
Tahriş olmuş, psoriasisli, akneli deride astrenjan ve antiseptik özelliğinden dolayı derinin daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.
İrritan etkisi ile muhtelif nedenlerle oluşmuş apselerin olgunlaşmasını sağlar. ICHTIYOBAN günde iki kez yara yüzeyine ince bir
tabaka halinde sürülür. 2 gün süre ile kullanılması yeterlidir.

Uyarılar
Oda sıcaklığında,kuru ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Uzun süreli ve fazla miktarda kullanılması
irritan etkisinden dolayı yaranın derinleşmesine ve büyümesine neden olabilir. Yeterli miktarda ve kısa süreli kullanılması tavsiye
edilir.

Ticari Şekli
Karton kutu içinde 100 gramlık plastik kutuda kullanıma sunulmuştur.

HIZLI İYİLEŞEN APSELER
SAĞLIKLI HAYVANLAR
“Kafur ve Mentol İçeren Deri Bakım Kremi”

100 gr

Camfomint

®

Bileşimi
Petrolatum, camphor, 1,3 - Bis (hidroksimetil) - 5,5 dimetimidazolit - 2,4 diyon

Kullanım Amacı Ve Oranı
CAMFOMINT içerdiği kafur nedeni ile kendine özgü keskin bir kokusu, rezolütif ve skatrizan özelliği olan beyaz renkli yoğun
kıvamlı bir kremdir. Yara ve yanıkların tedavisinde, akne ve spesifik olmayan deri kaşıntılarında kullanılır. Kafurun hafif
analjezik özelliğinden dolayı uygulandığı bölgenin rahatlamasını ve ferahlamasınıda sağlar. Bu nedenle böcek sokmalarında
da kullanılabilir. Günde iki kez yeteri miktarda CAMFOMINT yara bölgesine 2-3 dakika ovularak sürülmelidir. 2 gün süre ile
kullanılması yeterlidir.

Uyarılar
Oda sıcaklığında, kuru ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmeli ve gıda maddelerinden uzak tutulmalıdır. Yoğun
irritan etkisinden dolayı uzun süreli kulanılmasından kaçınılmalıdır. Önerilen kullanım şekli ve süresinin dışında kullanılması
halinde uygulandığı bölgede püstül ve veziküllerin oluşmasına neden olabilir.

Ticari Şekli
Karton kutu içinde 100 gramlık plastik kutuda kullanıma sunulmuştur.

MASTİTİS’TE
HIZLI ve ETKİLİ ÇÖZÜM
100 gr

Mentha CETYL

®

Bileşimi
Camphor, Menthol, Parafinum Liquidum, Polysorbate, Carbomer, 1,3 Bis (hydroxymethyl) - 5,5 - dimethylimidazolidine
- 2,4 - dine

Kullanım Amacı Ve Oranı
Mentha Arvensis yağının extratı olan Menthol Crystalline uygulandığı bölgenin rahatlamasını,soğumasını ve kan dolaşımının
belirgin ölçüde artmasını sağlar. Bu etkisiyle uygulandığı bölgedeki ödemi giderir. Tüm evcil hayvanların kas, eklem ve
tendonlarında oluşan ağrı ve şişliklerin tedavisinde ana tedaviye yardımcı olarak önerilir. Parafinum Liquidum MENTHA CETYL’in
uygulandığı bölgenin daha uzun süre yumuşak kalmasını sağlar. İçeriğindeki Polysorbate ve Carbomer ile MENTHA CETYL’in
etkinliği uzun süre devam eder. Mastitislerde, ana tedavinin daha ekin olmasında önemli bir rolü vardır. Günde 2 defa yeter
miktarda derinin üzerine ince bir tabaka halinde kullanılır.
2-3 günlük uygulama yeterlidir.

Uyarılar
Oda sıcaklığında kuru bir ortamda ve çocukların ulaşamayacağı bir ortamda bulundurulmalıdır. Gıda maddelerine temas
ettirilmemelidir. Uzun süreli ve fazla miktarda kullanılması yaraların derinleşmesine ve kalıcı hasarlara neden olabilir.

Ticari Şekli
Karton kutuda 100 gramlık plastik ambalajda kullanıma sunulmuştur.

AÇIK YARALARDA
ÇİNKO OKSİT DESTEĞİ
“Açık Yaralarda Hızlı Büzüşme”

100 gr

Zincoban

®

Bileşimi
Petrolatum, Zinc Oxide, 1,3 Bis(hydroxymethyl)- 5,5 -dimethylimidazolidine - 2,4 - dione

Kullanım Amacı Ve Oranı
Spesifik veya nonspesifik tüm dermatozlarda, süt ineklerinin meme tahriş ve pişiklerinde kullanılır. Derinin epitel hücrelerinin
yenilenmesine yardımcı olur. Antiseptik özelliktedir. Yeter miktarda derinin hasarlı kısmına ince bir tabaka halinde günde 2 defa
3-4 gün kullanılır.

Uyarılar
Oda sıcaklığında kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.Gıda maddelerine temas ettirilmemelidir.

Ticari Şekli
Karton kutuda 100 gramlık plastik kutuda kullanıma sunulmuştur.

AÇIK YARALARA
ANTİSEPTİK BAKIM
“Salisilik Asit İçeren Deri Bakım Kremi”

100 gr

Saliban CR

®

Bileşimi
Petrolatum, salisilik asit, 1,3 - Bis (hidroksimetil) - 5,5 dimetimidazolit - 2,4 diyon

Kullanım Amacı Ve Oranı
Saliban CR bileşimindeki salisilik asit nedeniyle kristalize yapıda, renksiz, kokusuz, yoğun kıvamlı bir deri bakım merhemidir.
Keratolitik, asit karekterinden dolayı antiseptik ve hafif analzeziktir. Antiseptik özelliği nedeni ile yara yüzeylerinin temizlenmesi
ve hafif mikozların tedavisinde önerilebilir. Keratolitik olması özellikle meme uçlarında oluşan nedbe dokuların giderilmesi
amacıyla kullanılabilir. Uygulandığı bölgede derinin uzun süre yumuşak kalmasını sağlar. Günde 2-3 kez yeter miktarda deriye 2-3
dakika ovularak sürülür. Yara, nedbe ve
mikozlar iyileşinceye kadar tedaviye devam edilir.

Ticari Şekli
Karton kutu içinde 100 gramlık plastik kutuda kullanıma sunulmuştur.
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