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BAYCOX Multi 50 mg/ml 
 
Balta līdz iedzeltena suspensija iekšķīgai lietošanai liellopiem, cūkām un aitām. 
 
SASTĀVS: 1 ml satur:  
Aktīvā viela: Toltrazurils 50 mg 
Palīgvielas: Nātrija benzoāts (E211) 2,1 mg,  
Nātrija propionāts (E281) 2,1 mg 
 
LIETOŠANA: 
Kokcidiozes (zarnu trakta parazītiska slimība) klīnisko pazīmju kontrolei liellopiem, cūkām un aitām.  
Liellopi: kokcidiozes klīnisko pazīmju kontrolei un kokcīdiju izplatīšanās mazināšanai teļiem (piena šķirņu teļi, 
zīdējteļi, nobarojamie bullīši) saimniecībās ar apstiprinātu kokcidiozi, ko izraisījusi Eimeria bovis vai Eimeria 
zuernii invāzija. 
Cūkas: kokcidiozes klīnisko pazīmju kontrolei jaundzimušiem sivēniem (3 – 5 dienas veciem) saimniecībās ar 
apstiprinātu kokcidiozi, ko izraisījusi Cystoisospora suis invāzija. 
Aitas: kokcidiozes klīnisko pazīmju kontrolei un kokcīdiju izplatīšanās mazināšanai jēriem saimniecībās ar 
apstiprinātu kokcidiozi, ko izraisījusi Eimeria crandallis vai Eimeria ovinoidalis invāzija. 
 
DEVAS: 
Visas sugas: pirms lietošanas iekšķīgi lietojamā suspensija jāsaskalina 20 sekundes. Lai sasniegtu vislabākos 
rezultātus, dzīvnieki jāārstē pirms klīnisko pazīmju parādīšanās, t.i., preklīniskajā periodā. Lai nodrošinātu 
precīzas devas lietošanu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk. 
Liellopi: katram dzīvniekam jāsaņem vienreizēja iekšķīga deva ar 15 mg toltrazurila/kg ķermeņa svara, kas 
atbilst 3,0 ml iekšķīgi lietojamās suspensijas uz 10 kg ķermeņa svara. Ārstējot vienas šķirnes un viena vai līdzīga 
vecuma dzīvniekus grupā, deva jānosaka pēc smagākā dzīvnieka šajā grupā. 
Piesardzība: Nelietot piena teļiem, no kuriem paredzēts iegūt gaļu. Nelietot piena šķirņu teļiem, kuru svars ir 
lielāks par 80 kg. Nelietot zīdējteļiem, kuru svars ir lielāks par 150 kg. Nelietot nobarojamiem bullīšiem, kuri ir 
jaunāki par 3 mēnešiem vai kuru svars ir lielāks par 150 kg. 
Cūkas: sivēnus ārstē 3. – 5. dzīves dienā ar vienreizēju iekšķīgu devu 20 mg toltrazurila/kg ķermeņa svara, kas 
atbilst 0,4 ml iekšķīgi lietojamās suspensijas uz 1 kg ķermeņa svara. Tā kā individuālai sivēnu ārstēšanai ir 
nepieciešama maza zāļu deva, ieteicams lietot tādu aprīkojumu, ar kuru var dozēt zāles ar precizitāti līdz 0,1ml. 
Aitas: katram dzīvniekam jāsaņem vienreizēja iekšķīga deva ar 20 mg toltrazurila/kg ķermeņa svara, kas atbilst 
0,4 ml iekšķīgi lietojamās suspensijas uz 1 kg ķermeņa svara. 
Ja vienā reizē ārstē nevis vienu, bet vairākus dzīvniekus, tie jāsagrupē pēc to svara un tiem jālieto atbilstoša 
deva, izvairoties no pārāk mazas vai pārāk lielas devas lietošanas. 
Piesardzība: Jērus, kuri visa mūža garumā tiek turēti iekštelpās un tiek pakļauti intensīvai audzēšanai, nedrīkst 
ārstēt, iekams tie nav sasnieguši 6 nedēļu vecumu vai nesver vairāk par 20 kg. 
 
Ierobežojumu periods: 
Liellopi:  Gaļai un blakusproduktiem: 63 dienas. 

 Pienam: Nav reģistrēts lietošanai laktējošām govīm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 
Cūkas:   Gaļai un blakusproduktiem: 77 dienas. 
Aitas:   Gaļai un blakusproduktiem: 42 dienas. 

 Pienam: Nav reģistrēts lietošanai laktējošām aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 
 
IEPAKOJUMS: 250 ml ABPE pudeles, kas noslēgtas ar skrūvējamu polipropilēna vāciņu. 
RAŽOTĀJS: Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija 
 
Recepšu veterināras zāles.  
Detalizētu informāciju skatīt PVD mājas lapā. 
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