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Az agrárium patikája

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
MELLETT A MADÁRINFLUENZA
MEGJELENÉSE IS SÚJTJA AZ
ÁGAZATOT.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Nébih) Bács-Kiskun és
Csongrád
megye
után
Békés
megye azon területein is elrendelte
a
baromfiállományok
szűrését,
amelyek nem állnak korlátozás
alatt. Az intézkedés elsődleges célja
a
betegség
továbbterjedésének
megakadályozása.

céljából történik – tamponvizsgálatnak
kell megelőznie. A mintát (30 db kloáka
tampon, állami költségre) a tervezett
szállítást megelőző 48 órán belül kell
levenni. A szállítmány elindításához
azonban nem kell megvárni a
laboreredményt, amennyiben a szállítást
megelőző klinikai vizsgálat kedvező
eredménnyel zárult.

A Nébih 2020. március 27-én BácsKiskun és Csongrád megye korlátozás
alatt nem álló területein elrendelte
a
baromfiállományok
szűrését
a
madárinfluenza
vírus
terjedésének
megakadályozása érdekében. Tekintettel
arra, hogy a betegség azóta Békés
megyében is megjelent, az intézkedés
május 4-től kezdődően ennek a
megyének a korlátozással nem érintett
területein is életbe lépett.

Az
intézkedés
a
naposbaromfikihelyezésekre nem vonatozik.
A szűrés – kiegészítve a korlátozás
alatti
területeken
előírt
kötelező
vizsgálatokat – kulcsfontosságú eszköz
a madárinfluenza továbbterjedésének
megakadályozásában írja a Nébih.
A
madárinfluenza
gyógyíthatatlan
vírusos megbetegedés, amely az állatok
elhullásához vezet, védekezni ellene
csak megelőzéssel lehet.
Az állategészségügyi szakemberek
minden szükséges hatósági intézkedést
megtesznek, a járvány terjedésének
lassításához azonban elengedhetetlen
az állattartók felelős magatartása is.

A továbbiakban ezekről a területekről
az ország bármely részébe irányuló
kiszállításokat – függetlenül attól, hogy a
szállítás azonnali vágás vagy továbbtartás

Az állományokat csak a járványvédelmi
előírások szigorú betartásával lehet
megóvni. Kiemelten fontos, hogy a
baromfikat kötelező zártan tartani,
valamint az állatokat – járványvédelmi
minimumfeltételként – zárt helyen
kell etetni, itatni, továbbá a takarmányt
és az almot is zárt helyen kell tárolni.
Fokozottan kell ügyelni továbbá a
személyés
járműforgalomra,
a
takarmányszállító járművek alapos,
folyamatos fertőtlenítésére.
forrás: https://portal.nebih.gov.hu/
A következő oldalakon válogathat a
védekezéshez szükséges eszközökből.

TERMÉKEK A
* Vényköteles állatgyógyszer. Kérjen állatorvosától
vagy gyógyszerészétől
további felvilágosítást!

KÍNÁLATÁBAN
CYCLO

SPRAY A.U.V.*
Javallat: Klórtetraciklinre érzékeny kórokozók által okozott felületi fertőzések kezelésére, traumás
vagy sebészi beavatkozás esetén sebfertőzés megelőzésére. A termék szakszerű alkalmazása
megfelelő csülökápolási stratégia mellett részét képezi a juhok büdös sántasága, a szarvasmarhák
interdigitális dermatitisze és proliferatív dermatitisze elleni gyógykezelésnek.
Célállat faj(ok): Sertés, szarvasmarha, juh
Kiszerelés: 270 ml, 520 ml
Nettó töltőtömeg: 211 ml, 422 ml

SOLACYL 1000 MG/G

POR BELSŐLEGES OLDATHOZ SZARVASMARHÁK ÉS SERTÉSEK
RÉSZÉRE A.U.V.*
Javallat: Sertés: Gyulladás kezelésére, egyidejű antibiotikum-terápiával
kombinációban. Borjú: Akut légzőszervi megbetegedés esetén a láz tüneti
kezelésére, szükség esetén megfelelő terápiával kombinációban.
Célállat faj(ok): Sertés, szarvasmarha (borjú)
Kiszerelés: 1 kg

SOLUDOX 500 MG/G

POR IVÓVÍZBE KEVERÉSHEZ SERTÉS
ÉS HÁZITYÚK SZÁMÁRA A.U.V.*
Javallat: Doxiciklinre érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida
és Mycoplasma hyopneumoniae okozta légúti betegséggel kapcsolatos klinikai tünetek
kezelésére.
Célállat faj(ok): Sertés és házityúk (brojler, jérce, szülőpár)
Kiszerelés: 1 kg

RAPIDEXON 2 MG/ML

INJEKCIÓ A.U.V. LÓ, SZARVASMARHA, SERTÉS, KUTYA ÉS MACSKA SZÁMÁRA*

Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Dexametazon (dexametazon-nátrium-foszfát formájában): 2,0 mg
Javallat: Szarvasmarha: Elsődleges ketózis (acetonaemia) kezelésére. Ellés megindítására.
Szarvasmarha, ló, sertés, kutya és macska: Gyulladásos vagy allergiás megbetegedések
kezelésére.
Célállat faj(ok): Szarvasmarha, sertés, ló, macska és kutya
Kiszerelés: 50 ml, 100 ml

CYCLOSOL LA 200 MG/ML
OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.*

Javallat: Sertés: Oxitetraciklinre érzékeny mikroorganizmusok, pl. Pasteurella
multocida okozta légúti fertőzések kezelésére.
Szarvasmarha: Oxitetraciklinre érzékeny mikroorganizmusok, pl. Arcanobacterium
(Actinomyces) pyogenes és Histophilus somni (Haemophilus somnus) okozta
légúti fertőzések kezelésére.
Célállat faj(ok): Sertés, szarvasmarha
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

NE HAGYJA, HOGY A LAWSONIA
ÁTVEGYE AZ URALMAT!
A Lawsonia intracellularis fertőzés jelentős
károsodást okoz a bélrendszer mikrobiomjában
és a bélnyálkahártyán.
A szájon át adandó, élő kórokozót tartalmazó
Enterisol® Ileitis a természetes fertőzést
utánozza, ezért hatékony védelmet nyújt ott,
ahol a fertőzés zajlik: a bélben.

RCV-POR-0040-2020

Szájon át adandó, élő kórokozót
tartalmazó vakcina ileitis ellen.

Enterisol Ileitis vakcina A.U.V., Liofilizátum és oldószer sertések részére készült belsőleges szuszpenzióhoz; Hatóanyag (liofilizátum): Attenuált élő Lawsonia intracellularis (MS B3903): 104,9-106,1
TCID50 (Tissue Culture Infective Dose 50%); Javallatok: Háromhetesnél idősebb választott malacok aktív immunizálására, a Lawsonia intracellularis fertőzés okozta bélbeli elváltozások mérséklése,
valamint a betegséghez társuló szétnövés és csökkent testtömeg-gyarapodás enyhítése céljából. Üzemi körülmények között a vakcinázott malacok átlagos testtömeg-gyarapodása a kezeletlen csoport
értékeit akár napi 30 g-mal is meghaladta. A védettség a vakcinázás után legkorábban 3 héttel alakul ki és legalább 17 hétig tart. Ellenjavallatok: Nincs. Adagolás: Sertéseknek (háromhetes kortól) testtömegtől függetlenül egyszeri 2 ml-es dózis adandó szájon át. É.e.ü.v.i: Nulla nap. Hűtve (2°C – 8 °C) tárolandó és szállítandó. Fagyástól óvni kell. Fénytől védve tartandó. Engedélyes: Boehringer Ingelheim
Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Németország. Vényköteles. Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve
további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Boehringer Ingelheim képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi
Fióktelepe, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., Tel.: 06 1 299-8900 • Fax: 06 1 299-8901, ah.hu@boehringer-ingelheim.com. Tk.sz.: 2443/2/08 MgSzH ÁTI (50 adag).
Reklámanyag lezárási dátuma: 2020.03.

