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Natuurlijke darmflora voor pluimvee
oplosbaar poeder

Voor kippen en kalkoenen

De inhoud van deze verpakking is voldoende voor 10 000 dieren.
αGB1440392

Nettogewicht: 125 g
Productbeschrijving
Natuurlijke darmflora, verkregen uit specific pathogen free (SPF) kippen die werd vermeerderd via fermentatie, op een
drager van maltodextrine. Dit product is in staat om de normale darmflora te laten koloniseren, in stand te houden of te
laten herkoloniseren.
Aviguard® is een gevriesdroogd poeder, oplosbaar in water.
Toepassing en gebruiksaanwijzing
1. Toepassing bij ééndagskuikens en ééndagskalkoenen: zo snel mogelijk na de uitkomst, via spray met grove druppel
200 ml á 250 ml voor 1000 dieren (één zakje in 2 à 2,5 liter water) of in een hoeveelheid drinkwater overeenkomend
met het normale drinkwaterverbruik gedurende de eerste 4 uur.
2. Toepassing bij oudere dieren, bijvoorbeeld na een antimicrobiële behandeling: het product in drinkwater
toedienen op de 2de en 4de dag na het beëindigen van de antimicrobiële behandeling. Het product oplossen in een
hoeveelheid drinkwater overeenkomend met het normale drinkwaterverbruik gedurende 4-8 uur en deze oplossing als
enige drinkwaterbron verstrekken gedurende deze periode.
Voorzorgsmaatregelen
• Het product onmiddellijk na het openen van het zakje gebruiken.  Geopende zakjes zijn niet houdbaar.
• De gebruiksklare oplossing dient onmiddellijk na reconstitutie toegediend te worden.  
• Het water moet vrij zijn van chloor (≤0,1 ppm), desinfectantia en antibiotica, die de levensvatbaarheid van de flora in het
gedrang kunnen brengen.
• Om elke opname of inademing door de gebruiker te vermijden wordt aanbevolen een adembeschermingsmasker en
handschoenen te dragen tijdens het gebruik van het product.
• Ten behoeve van de consumptie van vlees en eieren afkomstig van dieren die Aviguard® toegediend hebben gekregen,
zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Bewaring
Aviguard® is gedurende 18 maanden houdbaar indien bewaard tussen 2 - 8°C.
De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de verpakking.
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