Aquaflor* 50 % Premix
O mais alto nível de eficácia, segurança e qualidade
disponível no mercado aqüícola mundial. Agora no Brasil!!
Aquaflor* é segurança e eficácia
máxima. A máxima saúde para
seus peixes, segurança máxima
para o consumidor

Aquaflor* 50% Premix é um antibiótico

desenvolvido especificamente para o tratamento
de doenças de origem bacteriana em criações
comerciais de peixes. Reconhecido mundialmente
por sua segurança e eficácia, Aquaflor* é o seu
mais novo aliado frente às bacterioses de maior
impacto econômico na tilapicultura e truticultura
brasileira.

Benefícios
• Molécula desenvolvida pela Schering-Plough para
uso exclusivo veterinário;
• Registrado para uso em países como Noruega,
Japão, Chile, Canadá, Inglaterra, EUA, México,
Venezuela etc.;
• Excelente eficácia in vitro e penetração tecidual;
• Segurança de uso em qualquer fase da criação
(alevinos, juvenis e adultos);
• Excelente palatabilidade e rápida ingestão da
dose terapêutica pelos animais;
• Curto período de retirada do medicamento e
respaldo máximo para exportação;
• Mínimos efeitos ambientais.

A orientação do Médico Veterinário é fundamental para o correto uso do medicamento.

100 % de eficácia in vitro frente às bactérias do grupo das Aeromonas móveis
e da espécie Streptococcus agalactiae, causadoras das doenças de maior impacto
econômico junto às criações intensivas de tilápias no Brasil.
Tecnologia de fabricação “O diferencial do Aquaflor*”
Granulação uniforme e
homogeneidade do premix

+

Tecnologia capaz de evitar a
adesão entre o princípio ativo
e os ingredientes inertes

=

Maior precisão
nas dosagens

Vantagens da medicação

Dosagem e administração

• Disponibilidade de uso em fábricas de ração ou
diretamente na propriedade rural;
• Excelente estabilidade e mínima perda de produto
durante processos de extrusão e peletização;
• Possibilidade de armazenar rações medicadas por até
quatro semanas.

A dosagem recomendada é de 20 mg de Aquaflor* (10mg
de florfenicol) por quilograma de peixe vivo. O tratamento
dever ser realizado durante 10 dias consecutivos. A
medicação é realizada por via oral, através da incorporação
do Aquaflor* junto à ração a ser ofertada aos animais.

Controle de qualidade

Tabela de incorporação do Aquaflor* (20 mg/kg)

• Produção em laboratórios sob padrões GMP de qualidade;
• Todos os ingredientes são testados quanto a sua pureza
e qualidade;
• Processos rígidos de fabricação evitam qualquer tipo
de contaminação por outros antibióticos ou ingredientes
ativos, proporcionando toda segurança desejável.

Taxa de alimentação
(% peso corporal)

Aquaflor*/Ton de ração
(kg do produto comercial)
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Indicação
Aquaflor* 50% Premix é indicado para o tratamento das

Suporte técnico diferenciado
Conte com todo respaldo técnico dos profissionais da
Schering-Plough. Contate nossa equipe técnica ou nossos
parceiros distribuidores.

Aquaflor* 50% Premix é confiança.
Confiança é Schering-Plough.
A orientação do Médico Veterinário é fundamental para o correto uso do medicamento.
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seguintes doenças causadas por bactérias sensíveis ao
florfenicol:
Espécie
Doença
Agente
Espécies Septicemias hemorrágicas Aeromonas sp.
de tilápias
causadas por
e seus
Aeromonas móveis
híbridos
Estreptococoses
Streptococcus
agalactiae
Truta
Doença da
Yersinia
arco-íris
boca vermelha
ruckerii

