
Cygro® 10 G / Cygro®1% 
ΚΟΚΚΙΔΙΟΣΤΑΤΙΚΟ. Εναμμώνια άλφα μαδουραμικίνη (10 g/kg) 
Προσθετικό ζωοτροφών για ενσωμάτωση στις ζωοτροφές 
 

Οδηγίες για χρήση 
Cygro®χρησιμοποιείται στην πρόληψη της κοκκιδίωσης που προκαλείται από την Eimeria spp. 

Να χρησιμοποιείται μόνο για τα είδη στόχο που αναφέρονται παρακάτω 
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Άλλες διατάξεις 

Cygro 10 G 5 1 770 Κοτόπουλα για 
πάχυνση 5 - 6 500 - 600 

Απαγορεύεται η 
χορήγηση του 

τουλάχιστον 3 ημέρες 
πριν από τη σφαγή 

Cygro 1% E 770 
Γαλοπούλες 

ηλικίας έως 16 
εβδομάδων 

5 500 

Απαγορεύεται η 
χορήγηση του 

τουλάχιστον 5 ημέρες 
πριν από τη σφαγή 

Εναμμώνια άλφα μαδουραμικίνη CASNº: 84878-61-5 
 
Oδηγίες ανάμειξης: Nα είναι ενσωματωμένες στις σύνθετες ζωοτροφές ως πρόμιγμα. Καθαρίστε καλά 
όλες τις συσκευές  ανάμειξης πριν από την προετοιμασία άλλων ζωοτροφών / προμιγμάτων. 
 
Συνθήκες φύλαξης και σταθερότητα 
Αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό χώρο κάτω των 25º C, προστατευμένο από το φως. Κλείστε το σάκο 
ασφαλώς, μετά τη χρήση. Το Cygro®μπορεί να φυλάσσεται για 36 μήνες μέσα στους μη ανοικτούς 
αρχικούς περιέκτες. Το Cygro®παραμένει σταθερό για έως και 12 εβδομάδες σε επεξεργασμένη τροφή , η 
οποία είναι αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες κάτω των 25ºC. 
 
Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις 
Επικίνδυνο για ιπποειδή. 
Το προσθετικό αυτό ζωοτροφών περιέχει ένα ιονοφόρο: η ταυτόχρονη χορήγησή της μέσα στις 
ζωοτροφές με ορισμένα φαρμακευτικά συστατικά μπορεί να αντεδείκνυται. Η εναμμώνια άλφα 
μαδουραμικίνη δεν θα αναμιγνύεται με άλλα κοκκιδιοστατικά. 
Για ασφάλεια: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας 
ματιών/προσώπου. 
 
Συστάσεις για την ασφάλεια σχετικά με την χρήση 

Τοξικό 
Επιβλαβές όταν εισπνέεται. 
Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης. 
Μην αναπνέετε την σκόνη. 
Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την 
ετικέτα εάν είναι δυνατόν). 
Συμβουλευτείτε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες 
 
 
 
 
 


