
APSA MINT
Μίγμα αιθέριων ελαίων 
[Μενθόλη και Ευκάλυπτος]
Λύσεις φροντίδας ζώων για βελτίωση της υγείας

Μειώνει τις παρενέργειες των εμβολιασμών 

Δρα υποστηρικτικά στα φάρμακα για αναπνευστικά προβλήματα

Παρέχει προληπτική θεραπεία κατά την υποδοχή των νεοσσών 
στα πτηνοτροφεία

Μειώνει την επίδραση του θερμικού στρες 

Μειώνει την επίδραση του στρες κατά τις μεταβατικές περιόδους 
(αναπαραγωγικό στάδιο) 

APSA MINT
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το APSA MINT είναι ένα μίγμα αιθέριων ελαίων (Μενθόλη και Ευκάλυπτος) 
σχεδιασμένο για τη βελτίωση της γενικής υγείας του ζώου. Το APSA 
MINT είναι μια υδατοδιαλυτή σύνθεση ωφέλιμη για τα εξής: μειώνει τις 
επιπτώσεις των ελαφρών αναπνευστικών προβλημάτων που δεν χρειάζονται 
φαρμακευτική αγωγή• μειώνει τις επιπτώσεις του εμβολιασμού κατά των 
ιογενών αναπνευστικών νοσημάτων στα πουλερικά• βελτιώνει τον αερισμό στα 
κοτόπουλα κρεοπαραγωγής• μειώνει τις επιδράσεις του στρες στα πουλερικά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
Πουλερικά: 0,25 ml/litre πόσιμου νερού για 2 - 3 ημέρες.
Αποφύγετε την υπερδοσολόγηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Από του στόματος σε πόσιμο νερό. 
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Χρησιμοποιήστε το τουλάχιστον δύο μέρες πριν και δύο μέρες μετά τη χορήγηση 
ζωντανών εξασθενημένων εμβολίων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
Χρόνος ζωής μετά την ημερομηνία παρασκευής: 24 μήνες.
Να αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία σε ξηρό και δροσερό σημείο, 
προστατευμένο από το φως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
 500ML φιάλες HDPE σε χαρτοκιβώτια 24 x 500 ML     720 L  ανά παλέτα
 1L φιάλες HDPE σε χαρτοκιβώτια 10 x 1L              840 L ανά παλέτα
 5L μπιτόνια HDPE σε χαρτοκιβώτια 4 x 5L            1000 L ανά παλέτα

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Να μην συμπίπτει η χορήγηση του APSA MINT με προγράμματα εμβολιασμού με 
ζωντανά εμβόλια.
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Andrés Pintaluba SA - Pol. Ind. Agro-Reus - Prudenci Bertrana, 5 - E-43206 Reus (SPAIN)

sales@pintaluba.com - www.pintaluba.com

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο έχουν ενημερωτικό σκοπό και δεν αντικαθιστούν τη συνταγή του κτηνιάτρου. 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@pintaluba.com για διευκρινίσεις ως προς την καταλληλότερη συνταγογράφηση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το APSA MINT είναι μια υδατοδιαλυτή σύνθεση ωφέλιμη στα εξής: μειώνει τις επιπτώσεις 
των ελαφρών αναπνευστικών προβλημάτων που δεν χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή• 
μειώνει τις επιπτώσεις του εμβολιασμού κατά των ιογενών αναπνευστικών νόσων στα 
πουλερικά• βελτιώνει τον αερισμό στα κοτόπουλα κρεοπαραγωγής• μειώνει τις επιδράσεις 
του στρες στα πουλερικά.

Ευκάλυπτος και μενθόλη
Η ευκαλυπτόλη (1,8-κινεόλη) και η μενθόλη είναι οι κύριες ενώσεις του APSA MINT.

Πολλές μελέτες σχετικά με τον ευκάλυπτο και τη μεθόλη αναφέρουν βλεννολυτική, 
βρογχοδιασταλτική, αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντιμυκητιακή, αντιβιοτική, αντιϊική, 
επιφανειοδραστική δράση, καθώς και υποβοηθητικές επιδράσεις στην πρόσληψη νερού.

Βιταμίνη C και Βεταΐνη 
Υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία που υποδεικνύει τις θετικές επιδράσεις της Βιταμίνης C 
στις λειτουργίες των φαγοκυττάρων, τον πολλαπλασιασμό των Τ-λεμφοκυττάρων και 
την παραγωγή ιντερφερόνης. Επιπρόσθετα, η Βιταμίνη C ασκεί αντιοξειδωτική δράση στο 
κύτταρο, συντελώντας στη βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος των ζώων. Ως προς τα 
πουλερικά, η Βιταμίνη C αναφέρεται ότι αυξάνει την ανθεκτικότητα στην βρογχίτιδα. 

Βεταΐνη ονομάζεται το τριμεθυλικό παράγωγο της γλυκίνης, ενός αμινοξέος που βρίσκεται 
στους φυτικούς και ζωικούς ιστούς. Η βεταΐνη υποστηρίζει τις αντιδράσεις μεταμεθυλίωσης 
προσφέροντας την ασταθή ομάδα του μεθυλίου της για τη σύνθεση ουσιών όπως η καρνιτίνη, 
η κρεατίνη και πρωτεΐνες. 

Επιλέον, η βεταΐνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες οσμωτικής ρύθμισης, 
με ένα σύνολο θετικών επιδράσεων τόσο στο γαστρεντερικό όσο και στο μεταβολικό 
επίπεδο. Υπό συνθήκες θερμικού στρες, η χορήγηση βεταΐνη αποδείχτηκε ότι ενισχύει την 
παραγωγικότητα των πτηνών.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Σύνθεση ανά 1L

Έλαιο ευκαλύπτου  110 g

DL-Μενθόλη  51 g

Υδροχλωρική βεταΐνη  10 g

Βιταμίνη C (Ασκορβικό οξύ  10 g

Στα πουλερικά, οι αναπνευστικές νόσοι συμμετέχουν κατά 10 έως 20% στη νοσηρότητα και 
κατά 5 - 10% στη θνησιμότητα. Η σκόνη, η αμμωνία και ο ανεπαρκής αερισμός, καθώς και τα 
βακτήρια και οι ιοί γίνονται προδιαθετικοί παράγοντες εμφάνισης νόσων. 

Τα συμπτώματα των αναπνευστικών παθήσεων εκτείνονται από την ρινική/οφθαλμική 
καταρροή έως την σπασμωδική αναπνοή /λαχάνιασμα/φτέρνισμα και το θάνατο των ζώων.  
Με την διευκόλυνση της καλής αναπνοής, εξασφαλίζεται η επαρκής πρόσληψη τροφής και 
επομένως η αδιατάρακτη ανάπτυξη των ζώων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Για να περιοριστεί η επίπτωση των αναπνευστικών νόσων στην παραγωγικότητα των 
ζώων και να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, οι πτηνοτρόφοι και οι 
κτηνίατροι αναπτύσσουν διάφορες στρατηγικές. Κατάλληλα προγράμματα εμβολιασμού 
χρησιμοποιούνται σε πολλά είδη για τον έλεγχο της εμφάνισης αναπνευστικών νόσων. 
Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά δεν αποτελούν πάντα την καταλληλότερη προσέγγιση, και 
επομένως, η χρήση φαρμάκων ή αντιβιοτικών εξακολουθεί να είναι η συνηθέστερη πρακτική 
στα πτηνοτροφεία. 

Για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των αντιβιοτικών στα ζώα παραγωγής, είναι απολύτως 
απαραίτητη η βελτίωση τόσο των περιβαλλοντικών συνθηκών στο πτηνοτροφείο όσο και 
της υγείας των ζώων. 

To APSA MINT είναι ένα μίγμα αιθέριων ελαίων (Μενθόλη και Ευκάλυπτος) σχεδιασμένο 
ώστε να βελτιώνει την υγεία των ζώων. Η εισπνοή ελαίου Ευκαλύπτου χρησιμοποιήθηκε 
παραδοσιακά για την αντιμετώπιση διαταραχών του αναπνευστικού συστήματος, όπως 
φαρυγγίτιδα, βρογχίτιδα και ιγμορίτιδα. Ομοίως, η μενθόλη αποδείχτηκε ότι διαθέτει 
φαρμακολογικές ιδιότητες με επιδράσεις στα μικρόβια, το γαστρεντερικό και το 
νευρικό σύστημα.

Η υγιής κατάσταση των αεραγωγών είναι αναγκαία για 
την επίτευξη αναπτυξιακών επιδόσεων από τα ζώα στο 
βαθμό που εξασφαλίζεται το οξυγόνο που απαιτείται για 
την καύση των θρεπτικών συστατικών. 
Η ενίσχυση της ανάπτυξης των ζώων και η μείωση 
της θνησιμότητας έχουν άκρως θετική επίδραση στα 
οικονομικά αποτελέσματα και την κερδοφορία των 
σύγχρονων εκμεταλλεύσεων.

APSA MINT
Μίγμα αιθέριων ελαίων 
[Μενθόλη και Ευκάλυπτος]

Το APSA MINT είναι ένα μίγμα αιθέριων ελαίων (Μενθόλη 
και Ευκάλυπτος) σχεδιασμένο για τη βελτίωση της υγείας 
των ζώων.

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ / ΜΕΝΘΟΛΗ
Βλεννολυτικά
Βρογχοδιασταλτικά
Αντιοξειδωτικά
Αντιφλεγμονώδη
Αντιμυκητιακά
Αντιβιοτικά
Αντιϊικά
Επιφανειοδραστικά
Βοηθητικά της 
πρόσληψης νερού 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
Καταπολεμά το στρες

Αντιοξειδωτικό

Ενισχυτικό του 
ανοσοποιητικού συστήματος

ΒΕΤΑΪΝΗ
Σταθεροποιητής της 

κυτταρικής μεμβράνης 

Εντερικό οσμωπροστατευτικό 


