
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
کلرتتراسایکلین هیدروکلراید ................................. ۵۰۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسـم اثر: ایـن دارو متعلق به گـروه تتراسـایکلین ها و یک آنتی 
باکتریال باكتريواسـتاتيک اسـت که بر روی تعداد زیادی باکتری های 
هـوازی و بی هـوازی گرم مثبت و گرم منفـی و همچنین کالمیدیاها، 

مایکوپالسماها، ریکتزیا و برخی پروتوزوآها اثر می گذارد.
کلـر تتراسـایکلین سـنتز پروتئیـن در باکتری را به وسـیله باندشـدن 

باریبوزوم های باکتریایی مهار می کند.

موارد مصرف: کلومیکس® ۵۰ جهت کنتـــرل ودرمان عفونت های 
تنفسی وسیستمیک ناشی از ارگانیسم های حساس به تتراسایکلی ها 

در طیور و بوقلمون به کار می رود.

موارد منع مصرف:
در موارد حساسيت به كلر تتراسايكلين و نارسايی كبدی و كليوی 
استفاده نگردد. در مرغان تخم گذاری که تخم مرغ آن ها به مصرف 

انسان می رسد، استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:
از طریق خوراکی و مخلوط در دان تجویز می شود. 

طیور: ۳۰-۲۰ ميلی گرم کلر تتراسایکلین به ازای هر كيلوگرم وزن بدن 
و يا ۸۰۰-۶۰۰ گرم پرميكس کلومیکس® ۵۰ در یک تن خوراک (بر 

اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)
بوقلمون: ۸۰۰-۵۰۰ گرم پرميكس کلومیکس® ۵۰ در یک تن خوراک 

(بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)

توجه:  مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای 
به دسـت آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شـود ابتدا پرمیکس را 
براسـاس میـزان دوز تجویز شـده به ترتیب با ۱۰ کیلوگـرم خوراک در 
ادامـه بـا ۱۰۰ کیلوگـرم خوراک و در نهایت بـا ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به 

دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخل دارویی: از مصـــرف کلومیکس® ۵۰ همراه با آنتی بیوتیک
 های باکتریوسیدال مثل: پنی ســـیلین ها و سفالوسپورین ها و ... 

خودداری شود.
مصرف کاتیون ها ماننـــد: منیزیم، منگنز، آهن و آلومینیوم با گروه 
تتراســـیکلین ها به دلیل تشکیل شـــالته، باعث کاهش اثر آنها

می شود.

كلوميكس® ۵۰
كلر تتراسايكلين ٪۵۰

آنتی باکتریال / پودر مخلوط در دان

5kg

زمان پرهیز از مصرف: ۷ روز قبل ازکشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از دسترس 
کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس

 های محافظ، دســـتكش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار 
اســـتفاده نمایید. در صورت تماس کلومیکس® ۵۰ با چشم ها، با آب فراوان 

شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: درمکان خشک وخنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور 
از تابش مستقیم نور و در ظروف در  بسته اصلی نگهداری شود. 

مدت زمان نگهداری : ۲ سال پس از تاریخ تولید
بسته بندی: فویل آلومینیومی سه الیه المینت شده ۵ کیلوگرمی.


