
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر ۱۰۰۰ گرم حاوی:
فسفومایسین کلسیم (منوهیدرات) ......................... ۲۵۰  گرم
فروکتوز ۱-۶ دی فسفات سدیم ................................. ۱۸۰  گرم
مواد حامل و جانبی تا......................................... ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسـم اثر: فسفومايسين مولکول بسیار کوچکی از مشتقات اسید 
فسـفونیک اسـت که بعنوان یک آنتی بیوتیک باکتریسیدال دارای اثر 
وسـیع الطیفی بـر روی باکتری هـای گـرم مثبت و گرم منفـی از جمله 
پاسـتورال،  اسـتافیلوکوک،  اسـترپتوکوک،  سـالمونال،  اشرشـیاکلی، 
سـودوموناس، انتروباکتـر، کلسـتریدیوم، سـیتروباکتر، هموفیلـوس، 
کلبسـیال، پروتئوس، شـیگال، ویبرو می باشـد و با مهار برگشـت ناپذیر 
مرحلـه اول تشـکیل دیـواره سـلولی باعـث مـرگ باکتـری می گردد. 
فروکتـوز ۱-۶ دی فسـفات سـدیم موجـب افزایـش  فعالیـت یکـی از 

سیستم های جذب فسفومایسین می شود.   

موارد مصرف: فســـفوفارما® در درمان بيماری های باکتریایی كلی 
باسيلوز،  ســـالمونلوز، كوريزای عفونی، پاستورلوز،  ليستريوز، تورم بند 
ناف، ورم مفاصل اســـتافیلوکوکی و درمان سایرعفونت های ناشی از 
باکتری های حساس به فسفومایسین در طيور گوشتی، بوقلمون، مرغ 

مادر، مرغ تخم گذار (به غير از دوره توليد) کاربرد دارد.

موارد منع مصرف:
در حیواناتی که به حساســـیت فوق العاده در برابر فسفومایسین 
شناخته شده هستند، استفاده نگردد. در حیوانات با نارسایی کلیوی 
شـــدید تجویز نگردد. در مرغان تخمگذار کـــه تخم مرغ آن ها به 

مصرف انسان می رسد، استفاده نگردد.

میزان و نحوه مصرف:
۱۶۰ ميلی گـــرم به ازای هر کیلوگرم وزن بـــدن روزانه مدت ۳-۵ روز 

متوالی به آب آشاميدنی اضافه گردد.
برای بدست آوردن میزان صحیح دوز مصرف فسفومایسین، بایستی 
بر اساس دوز توصیه شده، تعداد و وزن حیوانات تحت درمان طبق 

فرمول زیر محاسبه گردد:

فسفوفارما®
فسفومايسين كلسيم ۲۵٪ + فروکتوز

آنتی باکتریال / پودر محلول در آب

توجه:
مـدت و مقـدار مصرف با نظر دکتر دامپزشـک تعيين شـود. محلـول درمانی 
بایستی بصورت تازه روزانه تهیه و در مدت ۲۴ ساعت مصرف گردد. در طول 

دوره درمان بايد تنها منبع آب آشاميدنی آب حاوی دارو باشد.
میـزان دوز مصرفـی محلول های خوراکی یا پودرهای محلول در آب بسـته به 
میزان آب مصرفی می تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای محیط (در فصول 
مختلـف گرم و سـرد)، محتـوای نمک در غذا، وضعیت سـالمت گلـه، تراکم، 

کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

زمان پرهیز از مصرف: ۷ روز قبل از کشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از دسترس 
کودکان نگهداری شـــود. در هنگام تهیه محلول، حتما از لباس های محافظ، 
دستكش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نماييد. 

در صورت تماس فسفوفارما® 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: ساشه آلومینیومی ۵۰۰ گرمی.

500 g

× × میانگین وزن بدن=
پرنده (کیلوگرم)

تعداد پرنده ۰٫۱۶ گرم
فسفوفارما®

میزان مصرف روزانه
فسوفارما® براساس گرم


