
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
مادورامایسین آمونیوم .......................................... ۱۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

یونوفـوره  کوکسیدیواسـتات  یـک  مادورامایسـین  اثـر:  مکانیسـم 
گالیکوزیـدی مونوواالن اسـت کـه به دلیل توانایـی ترکیب با کاتیون

 هـای تک ظرفیتـی سـدیم و پتاسـیم از طریـق تشـکیل کمپلکـس 
مادورامایسـین–کاتیون، غشـاء سـلولی انگل را نسـبت بـه یون های 
سـدیم و پتاسیم نفوذپذیر می سازد. در نتیجه این امر تعادل یونی در 
دو سـوی غشـاء به هم خورده و باعث اختالل در متابولیسم انگل می

 شـود. این دارو در ابتدای چرخه زندگی انگل و در مرحله غیر جنسـی 
(اسـپروزوئیت و مروزوئیـت) گونه هـای مختلف آیمریـا (آیمریا تنال، 
آیمریـا آسـروولینا، آیمریا میوواتـی، آیمریا برونتی، آیمریا ماکسـیما، 
آیمریا نکاتریس) در طیور عمل کرده و باعث نابودی آن ها می شـود. 
همچنین این دارو از تکامل شیزونت ها قبل از این که بتوانند به پرنده 

آسیب شدیدی برسانند جلوگیری می کند.

موارد مصرف: سیگروسین® جهت کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز در 
جوجه های گوشـــتی، پولت های جایگزین تا سن ۱۶ هفتگی و پولت

 های بوقلمون تا سن ۱۲ هفتگی مورد استفاده قرار می گیرد.

مـــوارد منع مصرف: در مرغان تخم گـــذاری که تخم مرغ آن ها به 
مصرف انسان می رسد، استفاده نشود.

دراسب وسایر تک سمی ها استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:
پرمیکس سیگروســـین® را بایستی به میزان ۵۰۰ گرم در تن خوراک 
(معادل ۵ میلی گرم مادورامایســـین آمونیـــوم به ازای هر کیلوگرم 

خوراک) مصرف نمود . 

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 دارویـــی: از مصـــرف همزمان داروی مادورامایســـین 
(سیگروسین®) با تیامولین خودداری شود.

سیگروسین®
مادورامایسین آمونیوم ٪۱

ضد کوکسیدیوز / پرمیکس گرانول مخلوط در دان

5kg

زمان پرهیز از مصرف: ۵ 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 
استفاده نمایید. در صورت تماس سیگروســـین® 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.


