
 

 

PROSPEKTÜS 

ECOSİN 
Sprey için efervesan tablet 

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır 

 

ÜRÜN BİLEŞİMİ: Hafif ekşimsi kokusuya sahip, beyazdan griye değişen renkte efervesan tablet; 

Sitrik asit, Sodyum Bikarbonat, Sorbitol, Silica, Panicum miliaceum, Pythium oligandrum, Peg 6000 

ve Sodyum Karbonat’tan oluşur. 

KULLANIM SAHASI: Hayvanların deri ve tüylerindeki doğal koruma ve derinin kendini yenileme 

mekanizmasını destekleyerek, deri sağlığının korunmasına ve mantar lezyonlarının tedavisinde 

tedaviye yardımcı olur.   

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Efervesan tablet suda eritildikten sonra sprey veya su banyosu 

şeklinde kullanılır. 

Deri için;  

1. 1 tane Ecosin efervesan tableti içme suyu kalitesinde (34°C) ılık su içerisine atınız. 
2. İyice çalkalanır ve 20-30 dakika bekletiniz. 
3. Bu mikrobiyel süspansiyon 2-10 lt su ile seyreltiniz. 
4. Hayvana banyo şeklinde uygulanır ya da deriye uygulanması için sprey tabancasından 

yararlanılır.  
5. Hayvanın tüyleri (derisi) kurutulmaz, doğal şekilde kurumaya bırakılır. 
6. 1 hafta sonra tekrarlanır.  
7. 1 hafta sonra uygulama takip edilir ve 3 kere bu şekilde tekrarlanır. 

Alt ekstremiteler (çatlak tırnak, toynaklar, pençe vb.) 

1. 1 tane Ecosin efervesan tableti içme suyu kalitesinde (34°C) ılık su içerisine atınız. 
2. Şişeye içme suyu eklenerek, iyice çalkalanır ve 20-30 dakika bekletiniz. 
3. Bu mikrobiyel süspansiyon 2-10 lt su ile seyreltiniz. 
4. Hazırlanan ürün küvet yada lavaboya dökülür yada sprey tabancası kullanılır. Hayvanın 

Ekstremiteleri (çatlak tırnak, toynaklar, pençe vb.) 10 cm kadar suya batırılır ve 5-10 dakika 
bu şekilde uygulama yapılır.   

5. Hayvanın alt ekstremiteleri kurutulmaz, doğal şekilde kurumaya bırakılır. 
6. Hazırlanan karışım ertesi güne kadar bekletilebilir.  
7. Ertesi gün bekletilen karışım üzerine 2-3 litre ılık su eklenerek (eğer küvette uygulama 

yapılıyor ise) 5-10 dakika uygulama yapılır.  
8. Hayvanın alt ekstremiteleri kurutulmaz, doğal şekilde kurumaya bırakılır. 
9. Bu 2 günlük uygulama, 14 günde bir tekrarlanır. 
10. Diğer bir 2 günlük uygulama ise ayda bir tekrarlanır.   

 

 

 

 

 



 

 

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR: Uygulamadan 5 gün önce ve 5 gün sonra, benzer 

amaçlı başka ürünler kullanılmamalıdır. Şişe açıldıktan ve ürün su ile karıştırıldığında, karışım 24 saat 

içinde kullanılmalıdır.  Ürünün kullanılmadan önce uygulanacak alanın mümkün olduğunca 

temizlenmesi etkinliği artıracaktır. Hayvanlara teması bulunan fırça, yatak, kulübe tasma gibi 

malzemeye ve çevreye aynı şekilde hazırlanan karışımın uygulanması rekontaminasyonun önlenmesi 

açısından önemlidir. 

GENEL UYARILAR: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Boş ürün ambalajlarını, yerel atık 

yönetmeliklerine uygun şekilde imha ediniz.  

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: 15 – 25 oC arasında, oda sıcaklığında ve % 40’a kadar 

nispi nemde muhafaza ediniz. Ayrıca ürün orjinal ambalajında, kapalı şekilde, kimyasal maddelerin 

buharları ile temas etmesini engellenecek ve pestisit veya diğer kimyasal ajanlardan ayrı olacak 

şekilde depolanmalıdır. Raf ömrü 60 aydır. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 3 x 3gr, 5x3gr, 10x3gr efervesan tabletler halinde plastik ambalajında 

karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur. 
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