Zwiększ szansę przeżycia prosiąt –

wcześnie wykrywając i prosząc lekarza weterynarii
o leczenie zakażenia Streptococcus suis.

Niektóre świnie są bardziej niż pozostałe narażone na rozwój streptokokozy.

Które grupy wiekowe są szczególnie podatne na rozwój zakażenia?
Prosięta w pierwszych 3 do 4 tygodni życia (prosięta ssące)
Prosięta w wieku 6-10 tygodni (okres po odsadzeniu)

Chcąc rozpoznać strepotokokozę w porę, zanim będzie za późno,
należy często i starannie obserwować prosięta, zwracając uwagę
na wczesne objawy zakażenia Streptococcus suis.

Prosięta ssące należy obserwować dwa razy dziennie.
Prosięta odsadzone należy obserwować raz dziennie.

Wczesne rozpoznanie zakażenia Streptococcus suis oznacza skuteczniejsze leczenie.

Etap 1
Rozpoznanie wczesnych objawów zakażenia
Streptococcus suis u prosiąt:
Przekrzywiona głowa, oklapnięte uszy.
Apatia, odstawanie od grupy pozostałych zwierząt.
Kulawizna z lub bez obrzmienia okolic stawów.

Etap 2

Jeśli wczesne objawy zakażenia Streptococcus suis zostały
rozpoznane, dokładniejsze badanie ma znaczenie decydujące:
Należy sprawdzić, czy wewnętrzna ciepłota ciała przekracza 39,50C.
Należy zbadać stawy pod kątem jakichkolwiek oznak obrzęku.

Jeśli objawy streptokokozy zostały potwierdzone, poproś lekarza
weterynarii o wczesne, skuteczne leczenie jedną iniekcją długo
działającym antybiotykiem, który zwiększy odsetek przeżywalności prosiąt.

Poproś lekarza weterynarii o wczesną terapię zakażeń
Streptococcus suis, która zapewni ci dodatkowe korzyści:

Pełna terapia jedną iniekcją – kompletne przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

Leczenie przy pomocy tylko 1 iniekcji działającej przez 7 dni jest znacznie wygodniejsze i oszczędza czas niż stosowanie
krótko działającego antybiotyku w iniekcji przez kilka dni. Hodowca ma pewniejsze rezultaty leczenia z powodu uniknięcia
błędów zdarzających się przy podawaniu leków. Najczęstszymi błędami są: pominięcie niektórych świń przy kolejnych dawkach
leku, podanie antybiotyku w nieodpowiednim czasie, podanie mniejszej liczby iniekcji niż zalecenia lekarza weterynarii.

Szybkie działanie – szybszy powrót do zdrowia.

Szybkość, z jaką działa antybiotyk ma kolosalne znaczenie dla chorych zwierząt, ponieważ umożliwia ona

natychmiastowe leczenie i szybkie zwalczenie zakażenia. Szybszy powrót do zdrowia to mniejsze straty w produkcji.

Długie działanie – mniej nawrotów choroby.

Liczba dni, przez które lek działa w organizmie zwierzęcia jest jego istotną cechą, ponieważ im dłużej on
zabezpiecza przed reinfekcją, tym mniejsza jest szansa na powtórne zachorowanie, które obniżają zysk z hodowli.
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Brak działania
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Antybiotyk działający nawet przez 2 dni,
podawany nieregularnie nie zastąpi efektu
leczniczego długodziałajacego antybiotyku jednokrotnego
podania – ze względu na powstałe luki w działaniu.
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7 dni

Jakie są korzyści ze stosowania długodziałającego antybiotyku jednokrotnego podania?
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7 dni

Skuteczność leczenia.
Tylko jednokrotne wyłapywanie zwierząt – mniejsze nakłady pracy.
Pewność podania odpowiedniej dawki leku – brak pomyłek – pewność wyleczenia.
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Pewny efekt leczenia
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Wygoda jednego podania
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Długodziałający antybiotyk jednokrotnego podania
jest skuteczny przez co najmniej 7 dni
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Długodziałający antybiotyk jednokrotnego podania
jest skuteczny przez co najmniej 7 dni
1
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Żeby zastąpić efekt działania długodziałającego
antybiotyku jednokrotnego podania, antybiotykiem
wielokrotnego podania – trzeba podać aż 7 iniekcji.

2

Wczesne i wygodne leczenie, któremu możesz zaufać.

NAXCEL 100 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) I INNYCH SUBSTANCJI: 1 ml zawiera: Krystaliczny ceftiofur w postaci wolnego kwasu,
w przeliczeniu na ceftiofur 100 mg. Substancje pomocnicze: Nośnik olejowy (pochodzenia roślinnego) q.s. ad 1 ml. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT: Świnie. WSKAZANIA: Leczenie bakteryjnych schorzeń
układu oddechowego wywołanych przez Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis oraz Streptococcus suis. Leczenie posocznicy, zapalenia wielostawowego lub
zapalenia błon surowiczych wywołanych przez zakażenie Streptococcus suis. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU: 5 mg ceftiofuru/kg masy ciała (co odpowiada 1 ml preparatu NAXCEL na 20
kg masy ciała). SPOSOBY I DROGI PODAWANIA: Podawać jednorazowo, domięśniowo w okolice karku 5 mg ceftiofuru/kg masy ciała (co odpowiada 1 ml preparatu NAXCEL na 20 kg masy ciała).
ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODAWANIA: Przed podaniem należy energicznie wstrząsać flakonem przez 30 sekund lub do momentu rozpuszczenia całego widocznego osadu. W celu
zagwarantowania właściwego dawkowania należy z możliwie największą dokładnością ocenić masę ciała zwierzęcia, co pozwoli uniknąć podania zbyt niskiej dawki preparatu. Zalecane jest ograniczenie
objętości wstrzykiwanego preparatu do maksymalnie 4 ml. PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na ceftiofur lub na inne antybiotyki ß-laktamowe. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Czasami po iniekcji domięśniowej może wystąpić przejściowy i miejscowy obrzęk. Do 42. dnia od podania w miejscu iniekcji zaobserwowano łagodną reakcję ze strony okolicznych tkanek w postaci
niewielkich obszarów odbarwienia (6 cm2) oraz małych pęcherzyków. Objawy te ustąpiły w 56. dniu od podania. W przypadku zaobserwowania innych działań niepożądanych należy poinformować lekarza
weterynarii prowadzącego terapię. OKRES KARENCJI: Mięso i podroby: 71 dni. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać
w temperaturze poniżej 25°C. Okres trwałości po otwarciu opakowania: 28 dni. Nie stosować po dacie ważności podanej na etykiecie. SPECJALNE OSTRZEŻENIA: Penicyliny i cefalosporyny po wstrzyknięciu, dostaniu się
do dróg oddechowych, spożyciu lub kontakcie ze skórą mogą wywoływać reakcję nadwrażliwości. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do wytworzenia krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny i odwrotnie.
Substancje te czasami mogą prowadzić do wystąpienie poważnych reakcji alergicznych. Osoby o znanej nadwrażliwości na składniki leku powinny unikać kontaktu z produktem. Unikać kontaktu preparatu ze skórą lub
oczami. W przypadku kontaktu miejsce to należy przemyć czystą wodą. Gdy pojawią się objawy takie jak wysypka na skórze lub długotrwałe podrażnienie oczu, należy zwrócić się po pomoc lekarską. Obrzęk twarzy, warg lub
powiek lub trudności w oddychaniu są znacznie poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z Twoim lekarzem weterynarii

