
GR/CY AHZ 590 1610

Cycostat® 66 G
ΚΟΚΚΙΔΙΟΣΤΑΤΙΚΟ
Yδροχλωρική ροβενιδίνη (66 g/kg)
Προσθετικό ζωοτροφών για ενσωμάτωση στις ζωοτροφές.

Οδηγίες χρήσης
Το Cycostat® 66 G χρησιμοποιείται βοηθητικά στην πρόληψη της κοκκιδίωσης που προκαλείται από την Eimeria spp.

Να χρησιμοποιείται μόνο για τα είδη που αναφέρονται παρακάτω

 Αριθμός Είδη ή κατηγορία Yδροχλωρική  Cycostat® 66 G
 αναγνώρισης της των ζώων  ροβενιδίνη mg/kg  g/τόνο της έτοιμης Άλλες διατάξεις
 πρόσθετης ύλης   έτοιμης τροφής τροφής 
  Κουνέλια 50 – 66 750 - 1000 Απαγορεύεται η
 51 758 προς πάχυνση   χορήγησή του
  Κουνέλια προς 50 – 66 750 - 1000 τουλάχιστον 5 ημέρες
  αναπαραγωγή   πριν την σφαγή

  Yδροχλωρική ροβενιδίνη : CAS Nº 25875-50-7; EINECS Nº 2473078

Oδηγίες ανάμειξης: Nα ενσωματώνεται 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, στην αρχική του συσκευασία. 
Κλείστε το σάκο ασφαλώς, μετά τη χρήση. Το Cycostat® 66 Gμπορεί να φυλάσσεται για 36 μήνες μέσα στους μη 
ανοικτούς αρχικούς περιέκτες. Το Cycostat® 66 G παραμένει σταθερό για έως και 12 εβδομάδες σε επεξεργασμένη 
τροφή , η οποία είναι αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες κάτω των 25ºC.

Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις
Η υδροχλωρική ροβενιδίνη δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα κοκκιδιοστατικά.
Για ασφάλεια κατά τη διάρκεια του χειρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά της αναπνοής, γυαλιά 
και γάντια.

Δήλωση επικινδυνότητας:
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μπορεί να σχηματιστούν συγκεντρώσεις εύφλεκτης σκόνης στον αέρα.

Δήλωση προφύλαξης :
Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην 
καπνίζετε. Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού 
δέκτη. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. 
Διατηρείται/φυλάσσεται μακριά από ασύμβατα υλικά. 
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / 
περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 

Διανέμεται στην Ελλάδα από :
Zoetis Hellas SA,
Λ. Μεσογείων 253-255, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα,
Τηλ: +302106791900
Fax.: + 30 210 6748010
E-mail: infogr@zoetis.com
Αρ. Έγκρισης: αEL023 0017 & αEL030 0005

Διανέμεται στην Κύπρο από:
VitaTrace Nutrition Ltd,
2033, Στρόβολος,
Λευκωσία
Τηλ: +357 22 426527
FAX: +3572249835
E-mail: reception@vitatrace.com
Αρ. Έγκρισης: aCY 001Ni
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