
SULFADIAZINE + TRIMETHOPRIM Κόνις για πόσιμο διάλυμα 
Σουλφαδιαζίνη, τριμεθοπρίμη 

 
Σύνθεση σε:   ανά 100 gr 
Δραστική ουσία: 
Trimethoprim …………………………………………...……   2 gr 
Sulfadiazine …………………………………………………  10 gr 
Έκδοχα: 
Lactose ……έως …………………………………………… 100 gr 
  
Φαρμακοτεχνική μορφή: 
Κόνις για πόσιμο διάλυμα 
  
Είδη ζώων για τα οποία προορίζεται το προϊόν: 
Μόσχοι, χοιρίδια, ορνίθια κρεοπαραγωγής.  
  
Ενδείξεις για τη χρήση του: 
Μόσχοι: Θεραπεία διαρροιών, που οφείλονται σε μικρόβια ευαίσθητα στο συνδυασμό της 
τριμεθοπρίμης και σουλφαδιαζίνης. Θεραπεία των ουρολοιμώξεων. 
Χοιρίδια: Θεραπεία λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος, όπως νεφρίτιδα, 
κυστίτιδα,ομφαλίτιδα.  
Θεραπεία μικροβιακών διαρροϊκών καταστάσεων. 
Ορνίθια κρεοπαραγωγής: Θεραπεία μικροβιακών διαρροϊκών καταστάσεων ,Χ.Α.Ν. 
  
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: 
Το SULFADIAZINE + TRIMETHOPRIM χορηγείται με προσθήκη στο πόσιμο νερό στις 
ακόλουθες ποσότητες: 
Μόσχοι – Χοιρίδια: Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 10 g προϊόντος / 40 kg σωματικού 
βάρους, διαιρεμένη σε δύο δόσεις, διαλυμένη στο νερό. Το σχήμα αναλογεί σε 30 mg / 
kg σωματικού βάρους. Η θεραπεία εφαρμόζεται για  5 ημέρες. 
Ορνίθια κρεοπαραγωγής:  15 – 30 mg / kgr Σ.Β το 24ωρο 
  
Οδηγίες για τη σωστή χρήση 
Κατά τη χορήγηση θα πρέπει να εξασφαλίζονται στα ζώα επαρκείς ποσότητες ύδατος, 
ώστε να έχουμε ικανοποιητική διούρηση. 
  
Αντενδείξεις 
Να μη χορηγείται σε βοοειδή, των οποίων η μεγάλη κοιλία λειτουργεί κανονικά (ενήλικα). 
  
Ανεπιθύμητες ενέργειες: 
Συνήθως δεν παρατηρούνται. Σε υψηλές δόσεις και σε μακροχρόνια θεραπεία        μπορεί 
να ελαττωθεί η στάθμη του φολικού οξέος. Η βλάβη είναι αναστρέψιμη με        τη 



χορήγηση φολικού οξέος. Σπάνια μπορεί να εμφανιστούν 
αντιδράσεις        υπερευαισθησίας (κνησμός κλπ) και ενδεχομένως να εμφανιστούν 
οι        ανεπιθύμητες ενέργειες των σουλφοναμιδών (αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας,         νεφρικές βλάβες, γαστρεντερικές διαταραχές). 
  
Χρόνος αναμονής: 
Μόσχοι:  6 ημέρες 
Χοίρίδια:   4 ημέρες 
Ορνίθια κρεοπαραγωγής:  3 ημέρες 
  
Διάρκεια ζωής: 
Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως σε δροσερό περιβάλλον. 
Ειδικές προειδοποιήσεις: 
Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις από τα άτομα που χειρίζονται το προϊόν. 
  
Φύση και συστατικά του περιέκτη: 
Φακελάκι των 250 g και πλαστικό δοχείο του 1 kg και 5 kg.  
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