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ترکیب: هر لیتر حاوی:
انروفلوکساسین ...................................................۱۰۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا..............................................۱ لیتر

گونه هدف: طیور

مکانیسـم اثـر: انروفلوکساسـین یـک آنتی بیوتیک سـنتتیک وسـیع 
الطیف و باکتریسیدال از گروه کینولون ها است و موجب مهار فعالیت 
آنزیـم DNA-gyrase می شـود. درصـد زنـده مانـدن ارگانیسـم های 
حساس به انروفلوکساسین معموًال در عرض ۲۰-۳۰ دقیقه پس از قرار 
گرفتـن در معـرض غلظت موثر با از دسـت دادن خاصیت باکتریایی 
خود کم می شـود و در برابر طیف وسـیعی از باکتری های گرم منفی و 

گرم مثبت و همچنین مایکوپالسماها مؤثر است. 

مـوارد مصـرف: انروفارمـا® به منظـور کنتـرل و درمان بیمـاری های 
دسـتگاه تنفسـی، گوارشی و ادراری - تناسـلی طیور که توسط باکتری

 هـای گـرم مثبت و گرم منفـی و یا با منشـاء مایکوپالسـماها مانند: 
CRD، مایکوپالسـموزیس، پاسـتورلوز (وبای مرغان)، تیفوئید مرغان، 
بیماری شـبه حصبه، عفونت هایی با منشاء اشرشیاکلی، کلی باسیلوز، 
و  اسـتافیلوکوکی  عفونـت  بروسـلوز،  سـالمونلوز،  آکتینوباسـیلوز، 
استرپتوکوکی، عفونت ثانویه باکتریایی متعاقب عفونت های ویروسی 

و ...، از طریق آب آشامیدنی مصرف می شود.

موارد منـــع مصرف: ايـــن دارو نبايد در موارد حساســـیت به 
انروفلوکساسین مصرف شود. در مرغان تخم گذاری كه تخم مرغ آنها 

به مصرف انسان می رسد، استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:
۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (معادل ۵۰۰ میلی لیتر 

انروفارما® در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی) به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی. 

توجه:
مـدت و مقـدار مصـرف با نظـر دکتردامپزشـک تعیین شـود. محلول 
درمانـی بایسـتی به صـورت تازه روزانـه تهیه و در عرض ۲۴ سـاعت 
مصرف شـود. در طول دوره درمان بايد تنها منبع آب آشـاميدنی آب 
حـاوی دارو باشـد. پس از باز شـدن درب بطـری، محتویات در طول 
مدت ۳۰ روز مصرف گردد. میزان دوز مصرفی محلول های خوراکی یا 
پودرهـای محلول در آب بسـته به میـزان آب مصرفی می تواند تحت 
تاثیـر عواملـی مانند دمـای محیـط (در فصول مختلف گرم و سـرد)، 
محتوای نمک در غذا، وضعیت سـالمت گله، تراکم، کیفیت و سختی 

آب مصرفی قرار گیرد.

تداخل دارویی: از اســـتفاده همزمان با داروهـــای کلرآمفنیکل، 
ماکرولیدها و تتراسایکلین ها وآمینوگلیکوزیدها پرهیز شود. 

مواد حـــاوی منیزیـــم و آلومینیـــوم ممکن اســـت در جذب 
انروفلوکساسین از دستگاه گوارشی اختالل ایجاد کنند. 

انروفارما®
انروفلوکساسین ٪۱۰

آنتی باکتریال / محلول خوراکی
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زمان پرهیز از مصرف: حداقل ۸ روز قبل از کشتار. 

موارداحتیـــاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از 
دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام تهیه محلول حتما از لباس

 های محافظ، دستكش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد 
و غبار استفاده نمایید. در صورت تماس انروفارما® با چشم ها، با آب 

فراوان شستشو داده شود.

شـــرایط نگهداری:  درمکان خشک وخنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه 
سانتی گراد و دور از تابش مســـتقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته 

اصلی نگهداری شود.        

مدت زمان نگهداری : ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلینی یک لیتری.


