
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 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.
Αυτό το προσθετικό ζωοτροφών περιέχει ένα ιονοφόρο: η ταυτόχρονη χορήγησή του μέσα στις ζωοτροφές με 
ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες (π.χ τιαμουλίνη) μπορεί να αντενδείκνυται. Η εναμμώνια άλφα μαδουραμικίνη 
να μην αναμιγνύεται με άλλα κοκκιδιοστατικά.

Για ασφάλεια κατά τον χειρισμό του προϊόντος θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται γυαλιά, γάντια και προστατευτικό της αναπνοής.
Δήλωση επικινδυνότητας : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Δήλωση προφύλαξης: Αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης για 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκρηξης. Κρατείστε το προϊόν 
μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές 
επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του 
περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.
Μην αναπνέετε σκόνη. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή 
καλά αεριζόμενο χώρο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον 
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. Φυλάσσεται μακριά από ασύμβατα υλικά.
Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών Αρχών. Μπορεί να 
σχηματιστούν συγκεντρώσεις εύφλεκτης σκόνης στον αέρα.
Συμβουλευτείτε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες
πληροφορίες

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

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

Εναμμώνια άλφα μαδουραμικίνη CASNº: 84878-61-5

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

Να χρησιμοποιείται μόνο για τα είδη που αναφέρονται παρακάτω

Eμπορική
ονομασία

Cygro 10 G

Cygro 1%

Αριθμός
αναγνώρισης της
πρόσθετης ύλης

5 1 770

E 770

Είδη ή
κατηγορία
των ζώων

Κοτόπουλα
για πάχυνση

Γαλοπούλες
ηλικίας έως

16 εβδομάδων

Εναμμώνια άλφα
μαδουραμικίνη mg

του /kg έτοιμης
τροφής

5 - 6

5

Cygro®

g/ τόνο της
έτοιμης τροφής

500 - 600

500

Άλλες διατάξεις

Απαγορεύεται η
χορήγησή του

τουλάχιστον 3 ημέρες
πριν από τη σφαγή

Απαγορεύεται η
χορήγησή του

τουλάχιστον 5 ημέρες
πριν από τη σφαγή

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