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آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر میلی لیتر حاوی:
کلیستین سولفات (کلیستین بیس) .........  ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد بین المللی
مواد حامل و جانبی تا ........................................... ۱ میلی لیتر

گونه هدف: طیور، بره و گوساله

مکانیسـم اثـر: کلیسـتین یک آنتی بیوتیـک پلی پپتیـدی از گروه پلی
 میکسـین ها بـوده کـه به واسـطه تداخل با فسـفو لیپیدهای غشـاء 
سلولی باعث از هم گسستگی ساختار غشاء شده و متعاقبا با تحریک 
تغییرات نفوذ پذیری در داخل سـلول باکتری ها منجر به مرگ باکتری 
می شـود. از آنجایی که کلیستین در دسـتگاه گوارش خیلی کم جذب 
می شـود بنابرایـن اثـر قابـل توجهی بـر عفونت هـای گوارشـی دارد. 
مقاومـت دارویـی باکتری هـای گـرم منفی دسـتگاه گـوارش در برابر 

کلیستین بسیار نادر است.

مـوارد مصـرف: کلی سـیرو® بر علیـه باکتری های گرم منفـی از جمله 
اشرشیا کلی، سـالمونال، هموفیلوس، سودوموناس و غیره بسیار موثر 
بـوده و جهـت درمـان عفونت های ناشـی از باکتری های حسـاس به 

کلیستین در طیور، گوساله و بره کاربرد دارد.

موارد منع مصرف:
در حیواناتی که دارای حساسیت به آنتی بیوتیک های پلی پپتیدی و 

کلیستین سولفات هستند، مصرف نشود.
در حیواناتی کـــه به طور جدی دچار اختـــالالت کلیوی یا هضم 

میکروبی فعال هستند، مصرف نشود.
برای اسب ها استفاده نگردد.

میزان و نحوه مصرف:

طیور: ۲۵۰ میلی لیتر از محلول به ازای ۱۰۰۰ لیتر آب آشـــامیدنی به 
مدت ۳ روز متوالی (معادل ۷۵۰۰۰ واحـــد بین المللی به ازای هر 
متوالـــی).                                                                                                                                                   روز   ۳ مـــدت  روزانـــه  بـــدن  وزن  کیلوگـــرم 
گوســـاله و بره: ۰٫۲۵ میلی لیتر از محلول برای ۱۰ کیلوگرم وزن بدن 
روزانه ۲ بار به مـــدت ۳ تا ۵ روز متوالی.(معادل ۵۰۰۰۰ واحد بین
 المللی کلی سیرو® برای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت یکبار).  

توجه:
مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود.

محلـول تهیه شـده بایسـتی به طـور روزانه تهیه و تا ۲۴ سـاعت بعد 
مصرف شود.

در طـول دوره درمـان بايد تنهـا منبع آب آشـاميدنی، آب حاوی دارو 
باشد.

پس از باز شـدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۳۰ روز مصرف 

کلی سیرو®
کلیستین سولفات ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد بین المللی

آنتی باکتریال / محلول خوراکی

شود.
برای به دست آوردن دوز صحیح مصرف، غلظت کلی سیرو® بر اساس 
دوز توصیه شـده، تعداد و وزن حیوانات تحت درمان طبق فرمول زیر 

محاسبه گردد:

میـزان دوز مصرفـی محلول هـای خوراکی یا پودر هـای محلول در آب 
بسـته به میزان آب مصرفی می تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای 
محیط (در فصول مختلف گرم وسرد)، محتوای نمک در غذا، وضعیت 

سالمت گله، تراکم، کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

عـــوارض جانبی: احتمال بروز تغییراتـــی مانند عدم تعادل میکرو 
ارگانیسم های روده و یا اسهال خفیف وجود دارد.

زمان پرهیز از مصرف: ۷ روز قبل از کشتار. 

موارداحتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی 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 کلی سیرو® 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.

X
میانگین وزن بدن (کیلوگرم)

گله تحت درمان

میانگین مصرف آب روزانه (لیتر) هر گونه

میلی لیتـر محصـول برای هر 
میلی لیتر محصول کیلوگـرم وزن بدن در هر روز

بـه ازای هـر لیتـر 
آشـامیدنی آب 

=


