Nowoczesne odrobaczanie koni

Jak skutecznie zwalczać pasożyty,
w tym tasiemce?

Shaping the future of animal health

U koni najbardziej istotne są 3 grupy pasożytów

Tasiemce

Nicienie

Gzy

3 grupy parazytoz u koni
TASIEMCZYCE
Według najnowszych badań w Polsce
zarażonych może być około 30% koni! Tasiemce
występują w 60% stad! Inwazje tasiemców mogą
wywołać ciężkie objawy napadowe kolki, zaburzenia
trawienia, spadek kondycji. Mogą być także przyczyną
wgłobień i perforacji jelit. Często inwazje przebiegają
pozornie bezobjawowo, ale tasiemce wraz z innymi
pasożytami mogą być odpowiedzialne za spadek
odporności oraz zaburzenia w rozrodzie.

GZAWICE
Inwazje gzów w Polsce występują u około 15% koni.
Larwy obecne w żołądku i dwunastnicy powodują kolki
oraz zaburzenia trawienia prowadzące do wyniszczenia
zwierzęcia. W zarażeniach o małej intensywności
nie występują zauważalne objawy kliniczne, natomiast
maja one wpływ na poziom łaknienia.

INWAZJE NICIENI
Najczęściej stwierdzanymi nicieniami u koni w Polsce
są glisty, małe i duże słupkowce, owsiki oraz węgorki.
Inwazje, często mieszane, dotyczą praktycznie 100%
populacji koni. Objawy zależne od rodzaju pasożytów
oraz nasilenia inwazji to: wychudzenie, spadek
kondycji, biegunki, kolki, zlokalizowany lub uogólniony
świąd. Często dotyczą również narządów
wewnętrznych takich jak płuca, wątroba, trzustka.

Kalendarz leczenia
Optymalny, kwartalny system odrobaczania
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Skutecznie zwalczaj pasożyty, w tym tasiemce

Wybierz leki dostosowane do endemicznie
występujących parazytoz, kierując się wynikami
wyrywkowych badań parazytologicznych.
Stosuj preparaty zaufanych producentów, których
skuteczność oraz bezpieczeństwo działania potwierdzone
jest stosownymi badaniami.
Dobierz odpowiednią dawkę leku adekwatnie do masy ciała
zwierzęcia.
Konsekwentnie przestrzegaj kalendarza odrobaczeń.
Synchronizuj odrobaczanie u wszystkich zwierząt w stajni.
Kał odrobaczanych zwierząt utylizuj w okresie tygodnia
po odrobaczaniu.
Zwierzęta nowo wprowadzone do stada profilaktycznie
odrobacz preparatami o szerokim spektrum działania.
Unikaj nadmiernego zagęszczenia koni w stajni i na
pastwisku.
Przestrzegaj zasad higieny w stajni przez regularne
usuwanie obornika oraz przeciwdziałanie zawilgoceniu stanowisk
lub boksów.
Do nawożenia pastwisk stosuj tylko obornik
kompostowany. Usuwaj zalegający na pastwisku kał. Unikaj
wypasów na terenach podmokłych.
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NOWOCZESNY I BEZPIECZNY ŚRODEK PRZECIWPASOŻYTNICZY
W FORMIE DOUSTNEGO ŻELU

odrobaczanie

MAX
MAX-ymalny skład:
iwermektyna i prazikwantel

➌

MAX
MAX-ymalne spektrum:
tasiemce, nicienie, larwy gzów

➋

MAX
MAX-ymalne bezpieczeństwo:
można stosować u dwutygodniowych źrebiąt,
ciężarnych i karmiących klaczy, ogierów zarodowych,
koni sportowych, rekreacyjnych i rzeźnych

MAX
MAX-ymalna dawka:
żel pozwala na odrobaczenie konia o masie ciała
do 700 kg

MAX
MAX-ymalnie wygodny:
dzięki innowacyjnemu, ergonomicznemu
dozownikowi z szeroką dyszą ➊

• precyzyjne dawkowanie

dzięki dokładnej skali po obu stronach tłoka ➋
i systemowi blokującemu pokrętło ➌
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Dozownik doustny z żelem

• krótki czas podania leku

Preparat dostępny u lekarzy weterynarii
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