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DESCRIÇÃO:
FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL é um produto anti-infeccioso à base de uma quinolona
carboxílica de terceira geração de ação rápida e eficaz para o tratamento de infecções dos
tratos digestivo e respiratório, sistema locomotor e nervoso.
FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL caracteriza-se por ser um produto de altíssima solubilidade e,
principalmente por ter um veículo inorgânico, em hipótese alguma provoca o entupimento
de bebedouros e outros utensílios utilizados na avicultura. FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL pode
ser administrado tanto via água como via ração, pois o enrofloxacino-base e seus veículos
não provocam alterações na palatabilidade.

COMPOSIÇÃO:
Cada 100 g do produto contém:
Enrofloxacino.............................................................................................. 50,00 g
Excipientes q.s.p....................................................................................... 100,00 g

INDICAÇÕES:
FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL está indicado para o tratamento e controle de doenças respiratórias e entéricas das
aves causadas por: Escherichia coli, Haemophilus spp, Salmonella spp, Staphylococcus spp, Clostridium spp,
Shigella spp, Pseudomonas spp, Klebsiella spp, Proteus spp, Campilobacter spp e Mycoplasma spp.
A critério do médico veterinário, outras infecções causadas por germes sensíveis ao enrofloxacino.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:
Administração via oral, por meio da água de bebida após pré-diluição, ou via ração. Diluir 50 g do produto em
500 litros de água para medicar 2.500 kg de peso vivo. Na ração, 50 g do produto para medicar 2.500 kg de
peso vivo. Ajustar a quantidade do produto na ração de acordo com a fase de crescimento.
O produto deverá ser fornecido aos animais por 3 a 5 dias, não devendo o tratamento ser interrompido até 48
horas após o desaparecimento dos sintomas.
No caso de salmoneloses, o tratamento deverá ser de no mínimo 5 dias.
A posologia básica é de 10 mg de enrofloxacina por quilo de peso vivo por dia.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
8 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO:
Embalagens contendo 5 kg (fracionados em sachês de 100 g) e 20 kg do produto.
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