МУЛЬТИБАК BS+LA
СУСПЕНЗІЯ

MULTYBAK BS + LA
suspension

ОПИС
Суспензія однорідна від жовтого до світло
коричневого кольору
Склад
Препарат містить живі культури Bacillus subtilis та
Lactobacillus acidophilus, культивовані на спеціальних
поживних середовищах. Одна доза препарату
містить 109 КУО у співвідношені 1:1.
Застосування
Застосовується для профілактики та лікування
шлунково-кишкових захворювань тварин та птиці
(колібактеріоз і сальмонельоз), дисбактеріозів,
корекції мікрофлори шлунково-кишкового тракту
при антибіотикотерапії, мікотоксикозах, при
лікуванні ендометритів у корів для нормалізації
морфо-функціонального стану слизових
репродуктивних органів.
Дозування
Препарат задають перорально з кормом або водою.
Одна доза містить 109 КУО в 1 мл;
- Для профілактики шлунково-кишкових
захворювань птиці - з першого дня життя по
0,5 дози один раз на добу впродовж 3 діб.
Далі по 1 дозі протягом 10-12 діб. Курс
повторюють 1-3 рази із інтервалом 2-3 тижні.
Для тварин з першого для життя 0,5-1 мл
(0,5-1 дози) на 1 кг живої маси 1 раз на добу
впродовж 10 діб;
- З лікувальною метою – застосовують з
водою за 30 хвилин до годування. Для птиці
– до 5-денного віку – 1 дозу 2-3 рази н а
добу, старших 5 –денного віку 2 дози 2-3 раза
на добу, залежно від стану тварини,
протягом 5 днів. Після такого курсу
застосовують МУЛЬТИБАК La+Ba., або Ba,
або La.
- Для лікування ендометрину застосовують
схему: 3 кратне застосування МУЛЬТИБАК
Bs+La суспензію внутрішньоматково 30-35 мл
препарату, після цтого 6-7 діб по 30 мл
внутрішньовагінально один раз на добу.

DESCRIPTION
Homogeneous suspension from yellow to light brown
color.
Ingredients
The product contains cultures of Bacillus subtilis and
Lactobacillus acidophilus, cultivated on special nutrient
media. One dose of the drug contains 109 CFU`s in a
ratio of 1: 1.
Application
Used for animals gastrointestinal diseases prevention
and treatment such as: poultry - (colibacteriosis and
salmonellosis), dysbiosis, microflora correction,
mycotoxicosis, and cows endometritis treatment,also to
normalize morpho-functional state of reproductive
organs mucous.

Dosage
Use orally with food or water. One dose contains 109
CFU`s in 1 ml;
- For poultry gastrointestinal diseases prevention
- use 0.5 doses once a day for 3 days. Then 1
dose for 10-12 days. Repeat the course 1-3
times at intervals of 2-3 weeks. For first day
animals 0,5-1 ml (0,5-1 doses) per 1 kg of live
weight 1 time per day during 10 days;

-

For therapeutic purposes - use with water for 30
minutes before feeding. For the poultry - up to
5 days of age - 1 dose 2-3 times a day, older
than 5 days of age 2 doses 2-3 times a day,
depending on the condition of the animal, for 5
days. After such a course La + Ba., Ba or La, is
used.

-

For endometritis treatment use the scheme: 3application of MULTYBAK Bs + La intramuscular
suspension 30-35 ml of the drug, then 6-7 days
30 ml intravenously once a day.

Протипоказання

Contraindication

Немає

None

Застереження
Не застосовувати одночасно з антибіотиками для
перорального введення. Не розводити препарат
горячою водою з вмістом хлору. Розкритий флакон
зберігати при температурі +2-+8°C не більш 1 доби.
Не заморожувати.
Форма випуску
Флакони скляні : 5, 10, 100, 200, 450 мл
Зберігання
В сухому, захищеному від світла і вологи місці за
температури 2-8°C
Термін придатності 3 місяці
Для застосування у ветеринарній медицині!

Warning
Do not apply with oral antibiotics at the same time. Do
not dilute the drug with hot water with chlorine. The
opened vial should be stored at + 2- + 8 ° C for not more
than 1 day.
Do not freeze.
Package
Glass vials: 5, 10, 100, 200, 450 ml
Storage
In a dry place at a temperature of 2-8 ° C
Shelf life 3 months
For veterinary medicine using!

