
 
Salinomax® 120 G 
ΚΟΚΚΙΔΙΟΣΤΑΤΙΚΟ. Νατριούχος σαλινομυκίνη ( 120g /kg ) 
Προσθετικό ζωοτροφών για ενσωμάτωση στις ζωοτροφές. 
 

Οδηγίες για χρήση 
Salinomax® 120 G χρησιμοποιείται στην πρόληψη της κοκκιδίωσης που προκαλείται Eimeria spp. 

Να χρησιμοποιείται μόνο για τα είδη στόχο που αναφέρονται παρακάτω 

Αριθμός αναγνώρισης 
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Salinomax® 
120 Gg/ 

τόνο έτοιμης 
τροφής 

Άλλες διατάξεις 

E 766 Κοτόπουλα για 
πάχυνση 50 - 70 420 - 580 

Aπαγορεύεται η χρήση του 
τουλάχιστον 1 ημέρα πριν τη 

σφαγή 
Nατριούχος σαλινομυκίνη: CAS Nο 55721-31-8 

 
Οδηγίες ανάμειξης: Nα είναι ενσωματωμένες στις σύνθετες ζωοτροφές ως πρόμιγμα. Καθαρίστε καλά 
όλες τις συσκευές  ανάμειξης πριν από την προετοιμασία άλλων ζωοτροφών / προμιγμάτων. 
 
Συνθήκες φύλαξης κα σταθερότητα 
Αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό χώρο κάτω των 25º C, προστατευμένο από το φως. Κλείστε το σάκο 
ασφαλώς, μετά τη χρήση. Το Salinomax® 120 G μπορεί να φυλάσσεται για 36 μήνες μέσα στους μη 
ανοικτούς αρχικούς περιέκτες. Το Salinomax® 120 G 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 και ινδόρνιθες. 
Το προσθετικό αυτό ζωοτροφών περιέχει ένα ιονοφόρο: η ταυτόχρονη χορήγησή της με κάποια 
φαρμακευτικά συστατικά ( π.χ τιαμουλίνη) μπορεί να αντεδείκνυται.  
 
Συστάσεις για την ασφάλεια σχετικά με την χρήση 
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R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
R61: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.   
R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
S22: Μην αναπνέετε την σκόνη. 
S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας 
ματιών/προσώπου. 
S53: Αποφεύγεται την έκθεση – διαβάστε τις ειδικές οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. 
S57: Να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος περιέκτης , για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος 
 
Συμβουλευτείτε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες. 
 
 
 
 

 


