
WZÓR
Dodatek paszowy do podawania wraz z paszą dla zwierząt.
Instrukcja stosowania: Cygro® jest stosowany w celu zapobiegania kokcydiozie wywoływanej przez Eimeria spp. 
Do stosowania tylko u gatunków wymienionych poniżej.

UWAGA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: Przechowywać z dala od źródeł 
ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Uziemić i połączyć pojemnik i 
sprzęt odbiorczy. Unikać wdychania pyłu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze 
i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ 
lub z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia: Może dochodzić do tworzenia się łatwopalnych pyłów.
Instrukcja sporządzania paszy: Produkt powinien być włączany do paszy po uprzednim sporządzeniu przedmieszki. Należy 
dokładnie wyczyścić wszystkie urządzenia służące do przygotowania paszy przed sporządzaniem innej paszy/premiksu.
Warunki przechowywania i trwałości: Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu (zalecana temperatura < 25°C) 
w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, chronić przed światłem. Należy dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu. Cygro® może być 
przechowywane przez 36 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Cygro® zachowuje trwałość do 6 miesięcy w premiksach 
oraz 4 miesięcy w paszy pełnoporcjowej, o ile są przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Ostrzeżenia i przeciwwskazania: Niebezpieczne dla koniowatych.
Ten dodatek paszowy zawiera jonofor: jednoczesne stosowanie z paszami zawierającymi niektóre substancje lecznicze 
(np. tiamulina) jest przeciwwskazane. Maduramycyny amonu alfa nie można mieszać z innymi kokcydiostatykami. Dla 
bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

Kokcydiostatyk

Cygro® 10G / Cygro® 1%
Maduramycyna amonu alfa (10 g/kg)

Maduramycyna amonu alfa: CAS N° 84878-61-5

5 1 770 Kurczęta rzeźne 5 - 6 500 - 600 Zakaz stosowania na co 
najmniej 3 dni przed ubojem

Numer 
identyfikacyjny

Gatunek lub 
kategoria zwierząt

Maduramycyna amonu 
alfa mg/kg mieszanki 

paszowej pełnoporcjowej

Cygro® g/tona 
mieszanki paszowej 

pełnoporcjowej
Inne postanowienia

Zoetis Belgium SA
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
BELGIA
αBE101766

Data ważności: patrz "Expiry date" na etykiecie wielojęzycznej
Data produkcji: patrz "Manufacturing date" na etykiecie wielojęzycznej
Numer serii: patrz "Lot number" na etykiecie wielojęzycznej
Masa netto: patrz "Net weight" na etykiecie wielojęzycznej
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