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Espacox 50 mg/ml
zawiesina doustna dla świń

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji: Jeden ml zawiera: Substancja czynna: Toltrazuryl 50 mg; Substancje po-
mocnicze: Benzoesan sodu (E211) 2.1 mg, propionian sodu (E281) 2,1 mg. Biała lub żółtawa zawiesina. Wskazania lecznicze: Zapobie-
ganie objawom klinicznym kokcydiozy u nowonarodzonych prosiąt (w wieku od 3 do 5 dni) na fermach z potwierdzonym występowaniem 
w przeszłości kokcydiozy, wywoływanej przez Isospora suis. Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na sub-
stancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Działania niepożądane: Nieznane. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek 
poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii. Docelowe 
gatunki zwierząt: Świnie (prosięta w wieku 3–5 dni). Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania: Podanie doust-
ne. Leczenie pojedynczych zwierząt. Każdemu prosięciu w 3–5 dniu życia należy podać jednorazową dawkę doustną wynoszącą 20 mg 
toltrazurylu/kg mc., co odpowiada 0,4 ml zawiesiny doustnej na kg mc. W związku z wymaganiem odmierzenia małych dawek do lecze-
nia poszczególnych prosiąt, zaleca się stosowanie wyposażenia dozującego o dokładności dawki do 0,1 ml. Przed użyciem zawiesinę 
doustną należy wstrząsnąć. Leczenie podczas rozprzestrzeniania się choroby może mieć ograniczoną wartość dla pojedynczych prosiąt 
ze względu na już istniejące uszkodzenia w obrębie jelita cienkiego. Zalecenia dla prawidłowego podania: Okres karencji: Tkanki ja-
dalne: 73 dni. Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla 
dzieci. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego 
po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika bezpośredniego: 6 miesięcy. 
Specjalne ostrzeżenia: Specjalne ostrożności dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: Produkt leczniczy należy zastoso-
wać u wszystkich zwierząt w kojcu. Przestrzeganie zasad higieny może zmniejszać ryzyko kokcydiozy. Dlatego zaleca się jednoczesne 
poprawienie warunków sanitarnych w danym otoczeniu, szczególnie zapewnienie suchości i czystości. Specjalne środki ostrożności 
dotyczące stosowania u zwierząt: Aby zmienić przebieg już obecnego klinicznego zakażenia kokcydiami, konieczne może być stoso-
wanie leczenia wspomagającego u poszczególnych zwierząt wykazujących już objawy biegunki. Podobnie jak w przypadku wszystkich 
produktach przeciwpasożytniczych, częste i długotrwałe stosowanie leków przeciwpierwotniakowych należących do tej samej klasy 
może prowadzić do rozwoju oporności. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwie-
rzętom: Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną 
lub etykietę. Osoby o znanej nadwrażliwości na toltrazuryl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu powinny unikać kontaktu 
z produktem leczniczym weterynaryjnym. Unikać kontaktu produktu z oczami i skórą. Niezwłocznie zmyć wodą wszelkie rozpryśnięcia 
ze skóry lub oczu. Nie należy jeść, pić ani palić tytoniu przy używaniu tego produktu leczniczego weterynaryjnego. Interakcje z innymi 
produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Nieznane. Nie występują interakcje podczas jednoczesnego podawania z preparata-
mi uzupełniającymi żelazo. Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): 
Po podaniu maksymalnie potrójnej dawki u prosiąt nie obserwowano żadnych objawów nietolerancji. Niezgodności farmaceutyczne: 
Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami 
leczniczymi weterynaryjnymi. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryj-
nego lub pochodzących z niego odpadów, jeśli ma to zastosowanie: Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego 
odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do 
śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii lub farmaceutę. Pozwolą one na lepszą ochronę środowi-
ska. Opakowanie: Butelka 250 ml lub 1000 ml. Podmiot odpowiedzialny: Industrial Veterinaria, S.A., Esmeralda, 19, E-08950 Esplugues 
de Llobregat (Barcelona) Hiszpania. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: aniMedica Polska, ul. Chwaszczyńska 198 a, 81-571 
Gdynia. Numer pozwolenia:  2451/15. Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
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skuteczne leczenie

Espacox 50 mg/ml
Kokcydioza - problem na całym świecie

Kokcydioza jest najczęstszą chorobą parazytologiczną prosiąt w wieku 7-14 dni, 
która powoduje biegunkę u 50% zakażonych zwierząt.1

Jest ona szeroko rozpwszechniona na całym świecie u nowonarodzonych 
prosiąt2 3 4, nawet w nowoczesnych i dobrze zarządzanych gospodarstwach.

Espacox kontroluje kokcydiozę

Espacox jest zawiesiną doustną dla prosiąt zawierającą 5% toltrazurylu.
Potwierdzono skuteczność produktu Espacox w badaniach6 przeprowadzonych 
na 2 przemysłowych fermach trzody chlewnej w północno-wschodniej Hiszpanii 
z udokumentowanym występowaniem Isospora suis.

Espacox był porównywany do referencyjnego produktu:
• Skuteczność w obu leczonych grupach wynosiła około 98%
•  Nie stwierdzono statystycznych różnic w obu grupach dotyczących przyrostów 

masy ciała oraz wagi końcowej.

Epacox - znaczenie mikronizacjiZakażenie następuje drogą doustną pomiędzy 3 a 5 dniem życia poprzez 
połknięcie oocysty, która wcześniej została wydalona z kałem zakażonych 
zwierząt. Zazwyczaj do transmisji dochodzi pomiędzy prosiętami.
Szkodliwy wpływ tego pasożyta (Isospora suis) na nabłonek jelit objawia 
się spadkiem przyrostów masy ciała u prosiąt nie tylko w trakcie objawów 
klinicznych, ale również 6-7 tygodni po zachorowaniu.5

Jeżeli Isospora suis raz wystąpi w gospodarstwie, bardzo trudno będzie ją 
zlikwidować.

Konsekwencje kokcydiozy

Kokcydioza powoduje poważne straty ekonomiczne.

Zaburzenia we wchłanianiu 
i przyswajaniu sładników 

odżywczych

Osłabienie systemu 
odpornościowego

Biegunka

Niedostateczne tempo 
wzrostu

Spadek przyrostów 
wagowych

Większa śmiertelność

Wysoce niejednorodne 
prosięta w stadzie przy 

odsadzaniu

Zwiększone zużycie 
antybiotyków

Odwodnienie, 
słaba kondycja

Zwiększone ryzyko 
wtórnych infekcji

Państwo
Kanada2

Polska3 
Niemcy, Austria, Szwajcaria4

Występowanie (%)
70 %
66 %
76 %

By poprawić jakość zawiesiny 
zmniejszyliśmy rozmiar cząsteczek 
poniżej 10 mikronów poprzez 
mikronizację, pozwala to na wzrost 
homogenność i przyswajalność 
zawiesiny.

Skutkuje to znacznie szybszym 
i pełnym wchłanianiem, jak również 
brakiem różnic osobniczych 
w dawkowaniu, zapewniając w ten 
sposób skuteczność działania 
Espacox.

Wysoka skuteczność
Kokcydiobójczy. Niszczy wszystkie 
wewnętrzne stadia rozwojowe 
kokcydiów.

Bezpieczny, 
bez przeciwwskazań
Nie zauważono objawów 
nietolerancji u prosiąt przy 
3-krotnym przedawkowaniu.

Łatwy w użyciu

Pojedyncza 
dawka doustna:
0,4 ml/kg m.c.

 Stosując Espacox 
eliminujesz:
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