®

Fercobsang

Maksimum Et Verimini Hedefleyenlere!
Kobalt Glukonat
0,05 mg/ml ( 0,0065 mg aktif kobalt )

Fe
Demir Amonyum Sülfat
10 mg/ml ( 2 mg aktif demir )

Co

Vitamin PP
20 mg/ml ( nikotinamid )
Vit.

B12
B12 Vitamini
0,025 mg/ml ( siyanokobalamin )

Vit.

PP

Akışkan
Formülasyon

Paraziter kaynaklı ishal tedavisi
Kaşektik ve gelişim geriliği olan hayvanlar
Kronik hastalıkların tedavisine destek

Kullanım
Alanları
* Antianemik
* Destekleyici
* Tonik Etkili

Sütle beslenen yavru hayvanlar (sütte bulunan Kalsiyum'un vücutta bulunan Demir
kullanımını engellemesinden dolayı bu yavru hayvanlarda anemi gelişir)
Uyuz, bit, pire ve kene gibi akarisitlerin oluşturduğu aneminin tedavisi
Güç doğum, operasyon sonrası vb. oluşan hemorajik aneminin tedavisi
Kobalt eksikliğine bağlı oluşan pikanın tedavisi
İştah arttırılması
Et ve süt performansının arttırılması

Kullanım Şekli:

ï Ayda 1 kez, 3-5 gün süre ile art arda IM, SC veya oral yol*
ile uygulanır.
* Sütle beslenen hayvanlarda Demir'in bağlanmaması için, beslenmeden
en az 2-3 saat sonra uygulanmalıdır.

ï Özellikle kuzu, oğlak ve buzağılara ilk uygulama 10-15
günlükken yapılır ve daha sonra ayda 1 kez tekrarlanması
önerilir.
ï Besi amacıyla beslenen hayvanlara da yine aynı şekilde
ayda 1 kez 3-5 gün art arda uygulanmalıdır.
ï Süt hayvanlarında ise özellikle güç doğum, stres ve
operasyon sonrası gibi durumlarda görülen hemorajik
anemilerde 3-5 gün süreyle uygulanmalıdır.
ï Kedi ve köpeklerde anemik olgularda 3-5 gün süreyle
uygulanmalıdır.

Türlere göre uygulama yolları ve dozu:
At – Sığır:
IM, SC, Oral
Genç: 10 ml
Erişkin: 20 ml
Koyun – Keçi:
IM, SC, Oral
Genç: 1-2 ml
Erişkin: 5 ml
Köpek – Kedi:
Sadece Oral
Her kg canlı ağırlık için 1-2 damla

Demir preparatlarının Tetrasiklin ve Bakır preparatlarıyla beraber kullanımı kontrendikedir!
Deri altı kullanımı olan tek demir preparatı!

Akışkan
Formülasyon

* Hızlı ve kolay enjeksiyon
* Aktif maddelerin hızlı emilimi ve plazma/dokulara hızlı dağılımı

FERCOBSANG: Enjeksiyonluk ve oral çözelti BİLEŞİMİ: 1 ml'sinde 10 mg demir amonyum sülfat (2 mg aktif demir), 0.025 mg Vitamin B12 (siyanokobalamin), 20 mg Vitamin PP
(nikotinamid) ve 0.05 mg kobalt glukonat (0.0065 mg aktif kobalt) içerir.
Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.
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