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ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ                                         MONO ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
150 g Lincospectin 100 περιέχουν: 
33,3 g Lincomycin base (ως Lincomycin hydrochloride monohydrate) 
66,7 g Spectinomycin base (ως Spectinomycin sulfate tetrahydrate) 
       ( Natr. Benzoas ca. 4.1g) 
 
Η εκατοστιαία αναλογία είναι η ακόλουθη : 
Lincomycin base ( ως Lincomycin Hydrochloride monohydrate) 22,2% 
Spectinomycin base ( ως Spectinmycin sulfate tetrahydrate)  44,5% 
Sodium Benzoate 2,73% 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 
Το LINCO-SPECTIN 100 ενδείκνυται για τη θεραπεία και πρόληψη της Χρόνιας Αναπνευστικής Νόσου 
σε συνδυασμό με άλλες λοιμώξεις από μυκόπλασμα  ( PPLO) και από  κολοβακτηρίδια των  ορνιθίων. 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  
 
Να μη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες. 
Nα μη χορηγείται LINCO- SPECTIN 100 σε κρικητούς, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, τσιντσιλά, άλογα   και 
μηρυκαστικά. 
 
5.4 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Η χρήση του LINCO- SPECTIN 100, όπως και κάθε άλλου αντιβακτηριακού  μπορεί τυχαία να 
προκαλέσει αύξηση σε ευαίσθητους μικροοργανισμούς, όπως π.χ. ζυμομύκητες. Σε τέτοιου είδους 
λοιμώξεις θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 
 
ΕΙΔΗ ZΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
 
Όρνιθια 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Χορηγείται με το πόσιμο νερό. 
Πρόληψη : Προσθέτουμε το περιεχόμενο του κουτιού( 150g ) σε 200  λίτρα πόσιμου νερού (0,5 g 
συνολικού δραστικού αντιβακτηριακού ανά λίτρο) για τις πρώτες 3-5 ημέρες της ζωής των νεοσσών. Η 
χορήγηση στην ίδια δόση επαναλαμβάνεται για 1 - 2 ημέρες σε ηλικία 4 εβδομάδων, σε περίοδο 
εμβολιασμού ή σε οποιαδήποτε άλλη καταπόνηση των ορνίθων. Συνιστάται μεγαλύτερη περίοδος 
αρχικής θεραπείας εάν η πάθηση στα ορνίθια υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα στη μονάδα. 
Θεραπεία: Προσθέτουμε το περιεχόμενο του κουτιού ( 150g ) σε 200 λίτρα πόσιμου νερού (0,5 g 
συνολικού δραστικού αντιβακτηριακού ανά λίτρο) για 3 ημέρες αρχίζοντας με τα πρώτα συμπτώματα της 
νόσου. Το διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται πρόσφατα και καθημερινά. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Κρέας : 5  ημέρες 
 
ΦΥΛΑΞΗ 
Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό προστατευμένο από το φως. 
 
 



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
Πλαστικό δοχείο 150g με πώμα, που περιέχει πλαστική σακούλα πολυαιθυλενίου και δοσομετρητή 
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