
Một kỷ nguyên mới của công nghệ,
chất lượng và độ tin cậy.

ECEGON



ADAPTADOR® 

ECEGON là kích thích tố của nhau thai 
ngựa chửa (eCG-PMSG). Có độ tinh khiết cao, 

với tỷ lệ FSH/LH tối ưu và hiệu lực ổn định 
đảm bảo mang lại kết quả đồng nhất

. eCG-PMSG chứa 5.000 IU dưới dạng đông khô
. 25 mL dung dịch natri clorua 0,9% (dung môi pha tiêm)

ECEGON

Quy trình đồng bộ được khuyến nghị nhiều nhất
Gây động dục đồng loạt trên gia súc lớn để cố định thời điểm phối (FTAI)

. GnRH

. P4: Đặt vòng
. ECEGON (400 IU)
. PGF2 α
. Loại bỏ P4 (nếu có)

. GnRH

. FTAI, 8 - 16h từ 
  khi sử dụng GnRH

. Estradiol benzoate (2 mg)

. P4: Đặt vòng
. ECEGON (400 IU)
. PGF2 α
. Loại bỏ P4
. Estradiol cypionate (1 mg)

. FTAI từ 48 - 56h 
  sau khi loại bỏ P4

. Thời điểm trong từng quy trình có thể thay đổi. Vui lòng theo khuyến cáo từ bác sĩ thú y.

Đồng bộ chính xác - Tỷ lệ mang thai cao

Kết quả được chứng minh từ thực địa
ECEGON tác động tích cực lên sự phát triển nang trứng và
tỷ lệ mang thai trên bò đẻ lứa đầu đang cho con bú.

Kích thích tác động kéo dài 
làm tăng khả năng thụ thai và 
năng suất sinh sản của đàn.�

Theo các báo cáo khoa học được công bố trong
Hội nghị thường niên của Hiệp hội công nghệ phôi Brazil 
(Brazilian Embryo Technology Society: SBTE) năm 2018

Tỷ lệ mang thai

Không điều trị Sản phẩm cạnh tranh
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ECEGON sẵn sàng sử dụng
nâng cao năng suất trang trại

Kết quả tin cậy
với quy trình chuẩn hóa

Tự cung cấp nguyên liệu thô

Huyết thanh ngựa chửa (PMSG) có độ 
tinh khiết cao nhờ công nghệ tiên tiến

Bào chế & đông khô

ECEGON

+ 12 năm
Dẫn đầu thị trường Châu Mỹ La-tinh

(LATAM)

Được đón nhận nhiệt tình
từ phía nông trại và công ty

chăn nuôi lớn

Sản phẩm tham chiếu
trong một số ấn phẩm khoa học

Bê cai sữa nhiều hơnTỷ lệ mang thai cao hơn   
Nang trứng lớn hơn với 
số ca mất phôi thấp hơn

Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất, qua từng lô.
Liên tục nghiên cứu, phát triển và cải tiến.

Tỷ lệ rụng trứng
Nang trội D10 (P=0,008)

Không điều trị

Sản phẩm cạnh tranh
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info.asia@biogenesisbago.com


