
* Το Maxiban προϋποθέτει πενταήµερη αποχή.

Το Maxiban® είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της Elanco για την ναρασίνη και τη νικαρµπαζίνη.
Το Nicarb® είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της Koffolk Inc., µέλος της Philips Brothers Chemicals Inc.
Το BMD® είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της Alpharma Inc.
Το Maxiban®, το Elanco® και η διαγώνιος χρωµατιστή γραµµή είναι καταχωρηµένα εµπορικά σήµατα της Eli Lilly and Company.

Η συσκευασία περιέχει πλήρεις οδηγίες χρήσεως, µαζί µε προειδοποιήσεις ασφαλείας. 
Πάντα να διαβάζετε, να κατανοείτε και να εφαρµόζετε τις οδηγίες της συσκευασίας. 
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Με την πρόληψη της κοκκιδίωσης:

 Το Maxiban® βοηθάει στη λήψη βάρους4 

 Το Maxiban® βοηθά στην επεξεργασία της τροφής5 

 Εξοικονοµείτε 800 $ το λιγότερο ανά 100.000 πουλιά. 

 (µε βάση τη µέση τιµή 0,4$ ανά κιλό τροφής και 2 κιλά βάρος του ζώου)

Maxiban® 
in starter/grower:  625 g/ton of 

feed

Χρησιµοποιείστε Maxiban® για τις πρώτες 21 µέρες της ζωής του 
πουλιού και συνεχίστε µε  Monteban® ή Elancoban®.

Με την πρόληψη της κοκκιδίωσης, το Maxiban® κάνει καλό…

Broiler’s Feed Effi ciency

ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Το Maxiban

 Το Maxiban

 Εξοικονοµείτε 800 $ το λιγότερο ανά 100.000 πουλιά

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ



Η ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ MAXIBAN®

 Είναι αποτελεσµατικό ενάντια 
 στα πέντε παθογόνα είδη 
 της Eimeria.

 Ο µοναδικός συνδυασµός 
 Narasin και Nicarbazin 
 επηρεάζει τα διάφορα ενερ- 
 γειακά συστήµατα στα διάφο-
 ρα στάδια του κύκλου ζωής των 
 κοκκιδίων.

 Με τη συνεργική του δράση, 
 το Maxiban® βοηθά τα πουλιά 
 να αναπτύξουν φυσική προστα- 
 σία στους επιβιώσαντες 
 οργανισµούς.1

Narasin effect

Coccidia cell

Nicarbazin effect

Intestinal wall

Στο εντερικό σύστηµα
του πουλιού, η ναρασίνη 
του ΜΑΧΙΒΑΝ επιτίθεται 
στις µεµβράνες των κυττάρων 
κοκκιδίωσης.

Μερικά κατεστραµµένα 
κοκκίδια επιβιώνουν και 
εισέρχονται στα εντερικά 
τοιχώµατα.

Η νικαρµπαζίνη του ΜΑΧΙΒΑΝ 
δρα στα εντερικά τοιχώµατα, 
σκοτώνοντας τα εξασθενηµένα 
κοκκίδια που επιβίωσαν από τη 
ναρασίνη.

Τα ελάχιστα εναποµείναντα 
κοκκίδια βοηθούν στην φυσική 
ανοσοποιητική λειτουργία 
του πουλιού

Fights Coccidia Two Ways

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MAXIBAN® ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΕΠΙΤΥΧΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΩΝ
Ε∆Ω ΚΑΙ ΜΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ

Από τις µακροχρόνιες εµπειρίες πελατών του Maxiban®:
ΤΡΟΦΕΣ ΡΙΤΣΙ – ΣΜΙΘ, ΚΑΝΑ∆ΑΣ

• Βρίσκεται στο ∆υτικό Καναδά, στη Βρετανική Κολούµπια
• Γνωρίζουν καλά την αγορά, δραστηριοποιούνται στο χώρο εδώ και 40 χρόνια
• Κατέχουν το 50% της αγοράς της Βρετανικής Κολούµπια (50 εκατοµµύρια ετησίως)
• Πτηνά Ross 308 και Ross 708
• Απόδοση: FCR 1.72 σε πτηνά 2,2 κιλών
• Μέση ηλικία σφαγής: 37 µέρες (από 29 ως 43)
• Λειτουργίες στα δύο εργοστάσια:
 - Maxiban® (26-32 µέρες) fγια 10 χρόνια ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ στο Ε1
 - Maxiban® (26-32 µέρες) for 14 χρόνια ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ στο Ε2
 - Και στα δύο εργοστάσια χρησιµοποιείται ιονοφόρο µετά τα Maxiban® 
   (33η ηµέρα σφαγής)
• Μεγάλη σηµασία στην απόδοση
 - ∆υτικός Καναδάς: µεταφορά σπόρων
 - Μέσο κόστος τροφής: 400 δολλάρια Αµερικής ανά τόνο το 2008

Παγκόσµιος Ηγέτης 
Μη Εναλλακτικό Προϊόν Για Καλή Λειτουργία Του Εντερικού Συστήµατος 
Με Μακροχρόνια Αποτελέσµατα.
Παγκόσµια Εµπειρία.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙ∆ΙΩΣΗΣ ΒΟΗΘΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Maxiban® είναι …
Ένα αποτελεσµατικό αντικοκκιδιακό …
Συνδυάζει τη δράση ενός ιονοφόρου και ενός χηµικού …
Για τη ρύθµιση της κοκκιδίωσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής του κοτόπουλου

Νταν Μούντι, 
∆ιατροφολόγος Ρίτσι Σµίθ

Π ρίν από 15 χρόνια, αλλάζαµε φάρµακα αρκετά 
συχνά. Μερικές φορές είχαν αποτέλεσµα, 

µερικές φορές όχι. Τελικά, αποφασίσαµε να 
επιλέξουµε το ΜΑΧΙΒΑΝ και τα προβλήµατα 
λύθηκαν. Το φάρµακο συνεχίζει να λειτουργεί. 

∆ εν έχουµε προβλήµατα σχετικά µε το εντε-
ρικό σύστηµα εδώ και πολύ καιρό. Γιατί; 

Απλά, χρησιµοποιούµε το σωστό φάρµακο.

Μόλις καταλάβαµε ότι η κοκκιδίωση ήταν 
το κυριότερό µας πρόβληµα, θελήσαµε 

να προστατέψουµε την υγεία και την απόδοση 
των πτηνών µας όσο το δυνατόν περισσότερο, 
οπότε έριξα το αντικοκκιδιακό στην αγορά και 
το υποστηρίζω από τότε. 

Τα πρώτα χρόνια αποφασίσαµε να δοκιµά-
σουµε ένα άλλο φάρµακο και σταµατήσαµε 

το ΜΑΧΙΒΑΝ, ενώ η θυγατρική µας (Μ2) συ-
νεχισε να το χρησιµοποιεί. Εµείς αντιµετωπί-
σαµε προβλήµατα, ενώ η θυγατρική µας όχι. 
Οπότε έµαθα το µάθηµά µου και το χρησιµο-
ποιώ συνέχεια από τότε. 

“

”

 στα πέντε παθογόνα είδη 

Με την πρόληψη της κοκκιδίωσης:

 Το ΜΑΧΙΒΑΝ βοηθά την εντερική λειτουργία

 Το ΜΑΧΙΒΑΝ µειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης 
 του Clostridium Perfringens που µπορεί να οδηγήσει 
 σε βακτηριακή εντερίτιδα 2,3


