
DOXIPULVIS500 mg/g
Doxiciclină 50 % WSP

Potrivit pentru 
toate tipurile 

de  sisteme 
de adăpare

1/10
diluție în 
apa de băut

Importator: 
VETERIN DISTRIBUTION SRL 
Sos. Olteniței, 247
077160 Popesti-Leordeni, IF 
Telefon: 0371.190.455
www.veterindistribution.ro 
office@veterindistribuiton.ro



Solubilitate excelentă (până la 1 Kg DOXIPULVIS 500 mg/g în 10 litri apă de băut)

Produs
Apă cu duritate scăzută (CaCO3: 20 mg/L, pH 5,6) Apă foarte dură (CaCO3: 350 mg/L, pH 8,5)

5ºC 20ºC 5ºC 20ºC

Produs de referința 2m 1m 30s 2m 15s 1m 40s

DOXIPULVIS 500 mg/g 1m 30s 54s 1m 36s 1m

Stabilitate crescută Stabilitatea DOXIPULVIS 500 mg/g în apa de băut (% activitate)

DOXIPULVIS 500 mg/g pulbere pentru apa de baut / înlocuitor de lapte
Doxiciclină (hiclat) ...................................500 mg per gram
(Echivalent cu 577,1 mg doxiciclină hiclat)

SPECII ȚINTĂ și INDICAȚII:  
Bovine (viței pre-rumegători), porci, găini (broileri, reproducători) și curci (broileri, 
reproducători). Viței: Tratamentul și metafilaxia infecțiilor respiratorii și digestive cauzate 
de germeni susceptibili la doxiciclină.
Porci, găini și curci: Tratamentul și metafilaxia infecțiilor respiratorii cauzate de germeni 
susceptibili la doxiciclină.  
Prezența bolii în efectivul de animale trebuie stabilită înainte de aplicarea tratamentului 
metafilactic.

DOZE, CĂI ȘI METODE DE ADMINISTRARE
A se administra pe cale orală în apa de băut, înlocutior de lapte sau furaj lichid.

10 mg doxiciclină / kg g.c. / zi (echuivalent cu 11.54 mg doxiciclină hyclat/kg g.c. /zi), timp de 
3-5 days, echuivalent cu 0.02 g pulbere solubilă / kg dizolvată în apa de băut, înlocuitor de 
lapte sau furaj lichid.
Pentru o dozare corectă, se va determina cât mai precis greutatea corporală a animalului, 
precum și consumul zilnic de apă și furaj. Doza se calculează conform cu formula existentă 
în prospect.

PRIOADA DE AȘTEPTARE:
Carne și organe: 
Viței: 14 zile, Porci: 6 zile, Găini: 7 zile, Curci: 12 zile

Ouă: Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman. Nu se utilizează cu 
4 săptămâni înainte de începerea ouatului. 

DOXIPULVIS 500 mg/g este înregistrat în CY, DE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, PL, PT, RO, UK.
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Apă cu duritate scăzută (20 mg/L CaCO3, pH 5,6)
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Apă foarte dură (350 mg/L CaCO3, pH 8,5)
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Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 • P.O. BOX 60 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) SPAIN
Tel: +34 977 850 170 • Fax: +34 977 850 405

info@spveterinaria.com · www.spveterinaria.com

Informațiile din această broșură au fost revizuite de către Personalul Tehnic și sunt destinate completării sfatului medicului veterinar. Pentru 
Sumarul Caracteristicilor Produsului contactați distribuitorul local sau solicitați consultanță pe website-ul www.spveterinaria.com




