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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

BAYCOX® oral suspension 5% 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 
  
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  
Bayer Animal Health GmbH  
D-51368 Leverkusen  
Germany 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
BAYCOX® oral suspension 5% 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Το 1 ml εναιωρήματος περιέχει: 
Δραστικό συστατικό: 50 mg Toltrazuril    
Έκδοχα: Sodium benzoate (Ε211), Sodium propionate (Ε281), Sodium docusate, Simethicone 
emulsion, Bentonite, Citric acid, anhydrous, Xanthan gum, Propylene glycol, Purified water 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
Για την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων της κοκκιδίωσης στα νεογέννητα χοιρίδια (ηλικίας 3-5 
ημερών) σε εκτροφή με επιβεβαιωμένο ιστορικό κοκκιδίωσης από Isospora suis. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Δεν έχουν αναφερθεί.  
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Δεν έχουν αναφερθεί.  
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Χοίροι (χοιρίδια ηλικίας 3-5 ημερών) 
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Γίνεται ατομική θεραπεία σε κάθε ζώο. 
Σε κάθε χοιρίδιο, ηλικίας 3-5 ημερών, χορηγούνται εφάπαξ από το στόμα 20 mg τολτραζουρίλης ανά 
kg σωματικού βάρους, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 0,4 ml του πόσιμου εναιωρήματος ανά kg 
σωματικού βάρους. 
Λόγω των μικρών όγκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του εκάστοτε χοιριδίου, κρίνεται 
απαραίτητη η χρήση κατάλληλου δοσομετρικού συστήματος με ακρίβεια 0,1 ml δόσης. 
Ανακινήστε το πόσιμο εναιώρημα καλά πριν από τη χρήση. 
Η θεραπεία όταν έχει ενσκήψει η επιδημία, θα είναι περιορισμένης αξίας για τα χοιρίδια, επειδή η 
βλάβη στο λεπτό έντερο έχει ήδη προκληθεί. 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Καμία 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 77 ημέρες 
 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προϊόν. 
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 
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Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 6 μήνες 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 
αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 
Να πλένετε αμέσως τα μάτια και τα χέρια με νερό κατά την περίπτωση που έλθουν σε επαφή με το 
προϊόν. 
Δεν είναι γνωστή καμία αλληλεπίδραση του συγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος, για 
παράδειγμα δεν υφίσταται αλληλεπίδραση όταν χορηγείται σε συνδυασμό με συμπληρώματα σιδήρου.  
Η χορήγηση τριπλάσιας της συνιστώμενης δόσης είναι καλώς ανεκτή, χωρίς την εμφάνιση 
συμπτωμάτων υπερδοσίας. 
 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα 
μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιάλες πολυαιθυλενίου των 100 ml, 250 ml και 1000 ml  
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 27481/23-04-2008/Κ-0050702   
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

  
*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου* 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777 
 
 


