
Αποτελεσματικό 
και ασφαλές 
ανθελμινθικό για 
μηρυκαστικά

Ετήσια αγωγή: μία 
εφάπαξ αγωγή για 
απαλλαγή από τα 
ευαίσθητα παράσιτα

Τα 100 ml του NAXOLOT περιέχουν: 
υδροχλωρική λεβαμιζόλη 5,1  ιακ g  
οξυκλοζανίδη 3  g. 

Τα μηρυκαστικά συχνά 

μολύνονται κατά την 

βόσκηση με αυγά και 

προνύμφες παρασίτων. 

Το αποτελεσματικό 

αντιπαρασιτικό σκεύασμα 

NAXOLOT είναι ακριβώς 

ό,τι χρειάζονται τα ζώα 

αυτά, καθώς προστατεύει 

τα ζωτικά όργανα, όπως το 

ήπαρ, οι πνεύμονες και το 

έντερο.

Το ΝΑΧΟLOT είναι έτοιμο 

για χρήση κτηνιατρικό 

φαρμακευτικό προϊόν με 

βάση την λεβαμιζόλη και 

οξυκλοζανίδη, σε υδατικό 

εναιώρημα (ιδανικό για 

πόσιμη θεραπεία).

FATRO HELLAS S.P.LTD

Η ορθή ποσότητα των 
ενεργών συστατικών από 
την πρώτη ως την τελευταία 
σταγόνα διασφαλίζεται από:
 
• ομοιογενές, σταθερό ιξώδες 
   (200-500 mP/s)
 
• δεν διαχωρίζεται σε φάσεις 

• δεν σχηματίζει ίζημα



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η λεβαμιζόλη θανατώνει τα παράσιτα μέσω της εκπόλωσης των κυττάρων των μυϊκών ινών.
Η οξυκλοζανίδη παρεμβαίνει στον μηχανισμό   ενέργεια  ς  που σχετίζεται με την κινητικότητα των ελμίνθων και προκαλεί μη αναστρέψιμη παράλυση των παρασίτων.

Ενδείξεις
• Μόλυνση γαστρεντερικής και 
   αναπνευστικής οδού από νηματώδη

• Φασιόλωση χοληδόχου 
   πόρου

• Εντερική ταινίαση

Αποτελεσματικότητα
Ποσοστά δραστικότητας (%) του προϊόντος ενάντια σε ευαίσθητους 
έλμινθες αναφέρονται παρακάτω:

Πλεονεκτήματα
•  Το NAXOLOT είναι δραστικό ενάντια σε ευαίσθητα 
ενήλικα παράσιτα και τις προνύμφες τους

• Η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται από το όργανο 
προσβολής (προστόμαχοι, έντερο, πνεύμονες, ήπαρ)

• Τα μηρυκαστικά μπορούν να αποδώσουν στον 
μέγιστο βαθμό, αφού προλαμβάνονται και οι χρόνιες 
και υποκλινικές παρασιτώσεις (τα ζώα μπορεί να 
μολύνονται χωρίς να εκδηλώνουν συμπτώματα)

• Εύκολη χορήγηση, καλώς ανεκτό από το ζώο, απλός 
υπολογισμός της δόσης

• Σύντομος χρόνος αναμονής για το γάλα

• Δεν απαιτείται κάποιο διατροφικό πρόγραμμα πριν 
την αγωγή

Οδηγίες χρήσης και δοσολογία
Χορηγείται  δια του στόματος στην ακόλουθη 
δοσολογί  :α εμ ίεμανυδοσι( β.σ gk2/lm1  7.5mg  

ο gm 51 ιακ .β.σ gk/ηλόζιμαβελ ξυκλοζανίδη/kg σ.β .).

Προειδοποιήσεις
- Να μην χορηγείται κατά το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης
- Να μην χορηγείται από την υποδόρια οδό. Τα ζώα υπό αγωγή να είναι σταβλισμένα..
- Σε μερικά ζώα, μπορεί να παρατηρηθεί διάρροια για 24-36 ώρες. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην θεραπευτική αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Ασφάλεια
Το προϊόν αυτό αποτελείται από δύο ενεργά συστατικά. Η μέγιστη 
απορρόφηση των ενεργών συστατικών πραγματοποιείται σε εντελώς 
διαφορετικό χρόνο. Συνεπώς, επιβαρύνονται λιγότερο τα ζωτικά όργανα 
για τον μεταβολισμό τους (τα οποία ήδη βρίσκονται σε stress λόγω της 
παρουσίας των παρασίτων).

Χρόνος αναμονής
Κρέας: 14 ημέρες
Γάλα: Δεν επιτρέπεται η χορήγηση NAXOLOT σε γαλακτοπαραγωγά ζώα 
των οποίων το γάλα προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, κατά τη 
διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής, ακόμη και κατά την διάρκεια της ξηράς 
περιόδου.

Όργανο στόχος 
(Ταξινόμηση παρασίτων)

Έλμινθες Βοοειδή Πρόβατα

Ήνυστρο
(Νηματώδη ή σκώληκες)

Haemonchus
Ostertagia
Trichostrongylus axei

100%
98%
99%

100%
98%
99%

Έντερο
(Νηματώδη ή σκώληκες)

Trichostrongylus
Nematodirus 
Cooperia
Oesophagostomum
Bunostomum
Chabertia

100%
100% 
99%

100%
100%

99%
100% 
100%
95%

100%
100%

Πνεύμονες
(Νηματώδη ή σκώληκες)

Haemonchus 99% 99%

΄Ηπαρ
(Τρηματώδη ή αγκυλόστομα)

Fasciola hepatica 100% 100%

Έντερο
(Κεστώδη ή ταινίες)

Moniezia 100% 100%

Βοοειδή Πρόβατα, Αίγες

Σωματικό 
βάρος (kg) Δόση (ml) Σωματικό 

βάρος (kg) Δόση (ml)

5 520 έως 1 5,75

100 25 15-25 5

150 37,5 25-35 7,5

200 50 35-45 10

250 62,5 45 12,5

≥ 30       0  μέγιστη 
δοσολογία > 45 12,5 μέγιστη 

δοσολογία

Ενεργό συστατικό Μέγιστη τιμή 
στο αίμα Οδός απέκκρισης

Λεβαμιζόλη 2 ώρες

Ούρο Κύρια οδός

Κόπρανα Κύρια οδός

Γάλα Σε μικρό βαθμό

Οξυκλοζανίδη 24 ώρες

Κόπρανα Κύρια οδός

Ούρο Σε μικρό βαθμό

Γάλα Ελάχιστη
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FATRO HELLAS S.P.LTD

KTHNIATΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ,190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: +30 2106644334 - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr
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