
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Baycox 2.5% 
soluţie orală pentru pui de carne şi pui de curcă 

 

Compoziţie 

Substanţă activă: Toltrazuril    25 mg/ml. 
 

Indicaţii 

Pentru tratamentul coccidiozei la pui de carne şi pui de curcă. 
Eficient împotriva: 

Pui de carne: Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mivati E. necatrix, E. tenella. 
Curci: E. adenoides, E. meleagrimitis. 

 
Contraindicaţii 

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. 
 

Reacţii adverse 

Nu se cunosc. 
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar. 

 
Specii ţintă 
Pentru pui de carne şi pui de curcă. 

 
Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare şi mod de administrare 
Doza rezultată (dependentă de greutatea animalelor şi de condiţiile locale de creştere) va fi de 7 mg toltrazuril / kg greutate vie /zi pentru 2 
zile consecutive; 24 ore continuu sau 8 ore în fiecare zi în apa de băut. 

 
Recomandări privind administrarea corectă 

Calculaţi greutatea efectivului. Alegeţi cantitatea de Baycox 2.5% necesară (a se vedea tabelul). Estimaţi consumul de apă al efectivului 
pentru a vă asigura că păsările primesc doza necesară şi că Baycox este amestecat în cantitatea de apă care va fi consumată zilnic. Va fi 
amestecat uşor. 

 
Greutatea efectivului Doza de Baycox 2.5% 

10 kg 2.8 ml 
50 kg 14 ml 

100 kg 28 ml 
250 kg 70 ml 
500 kg 140 ml 
1000 kg 280 ml 
5000 kg 1400 ml = 1.4 l 

10000 kg 2800 ml = 2.8 l 
 

Baycox este activ împotriva tuturor stadiilor de dezvoltare intracelulară ale coccidiilor, merozoiţi (înmulţire  asexuată) şi  gameţi (faza 
sexuată). Baycox2,5% este un produs terapeutic în contradicţie cu produsele  anticoccidiene uzuale. Tratamentul în stadiile iniţiale 
de infestare este cel mai eficient şi de aceea diagnosticul precoce este util. Tratamentul va fi început la apariţia primelor semne de boală. 
Sunt eficiente de obicei două zile de tratament. 

 
Timp de aşteptare 
Pui de carne - ţesuturi comestibile 14 zile. 
Curcă - ţesuturi comestibile 16 zile. 
Nu este autorizată utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman.. 

 
Precauţii speciale pentru depozitare 

A nu se lăsă la îndemâna şi vederea copiilor. A nu se păstra la temperatură mai mare de 25º C. A nu se utiliza după data expirării marcată 
pe etichetă{EXP}. Perioada de valabilitate după deschiderea flaconului: 12 săptămâni. Perioada de valabilitate după diluţie sau reconstituire 
conform indicaţiilor: 1 zi. 

 
Atenţionare specială 

Precauţii speciale pentru utilizare la animale. 
Este recomandat să se prepare apă medicamentată proaspătă în fiecare zi. 
Tratamentul simultan cu antibiotice poate conduce la o reducere a consumului de apă la pui de curcă. 
Dacă sunt depăşite dozele recomandate poate apare o scădere a consumului de apă. 
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale 
Acest produs este o soluţie alcalină .În cazul în care stropi ajung pe piele spălaţii imediat cu apă. La contactul accidental cu ochii, se spală 
imediat cu multă apă. Dacă iritaţia persistă se consultă medical. Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul 
utilizării. 

 
Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz 

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie  eliminate în conformitate cu 
cerinţele locale. 

 
Alte informaţii 
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei 
de comercializare. 

 


