
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر گرم حاوی:
داکسی سایکلین (به صورت ملح هایکالت) ........ ۵۰۰ میلی گرم
مواد حامل و جانبی تا ............................................ ۱ گرم

گونه هدف: طیور

وسـيع الطيف  آنتی بيوتيـک  یـک  داكسی سـايكلين  اثـر:  مکانیسـم 
باکتریواسـتاتیک متعلـق بـه گـروه تتراسـایکلین ها اسـت كـه سـنتز 
پروتئین در باکتری را به وسیله اتصال به ریبوزوم های باکتریایی مهار 
می کند. داکسی سایکلین بر روی برخی از باکتری های گرم منفی و گرم 
مثبـت و همچنیـن گروهـی از میکروارگانیسـم ها ماننـد کالمیدیاها، 

ریکتزیاها، مایکوپالسماها و برخی پروتوزواها اثر می کند.

موارد مصرف: داکسی فارما® در درمان عفونت های دستگاه تنفسی 
ناشی از مایکوپالسما (spp)، اشرشیاکلی، هموفیلوس پارا گالیناروم و 
بوردتال اویوم. و همچنین آنتریت ناشی از کلیستریدیوم پر فریجنس 

و کلیستریدیوم کولینوم به کار می رود.

موارد منع مصرف:
اين دارو نبايد در موارد حساسیت به تتراسایکلین ها مصرف شود. 
در حیوانات با نارســـایی کبدی و کلیوی شـــدید تجویز نشود. در 
مرغان تخم گذاری كه تخم مرغ آن ها به مصرف انســـان می رسد، 

استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:
۴۰ ميلی گرم داکسی فارما® روزانه برای هر كيلوگرم وزن بدن طيور به 
مدت ۳ تا ۵ روز. يا ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم به ازای هر ۱۰۰۰ ليتر آب آشاميدنی 

بمدت ۳ تا ۵ روز.

توجه:
مـدت و مقـدار مصرف بـا نظر دکتر دامپزشـک 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 

حاوی دارو باشد.
پیشنهاد می شود که ابتدا یک محلول اولیه بر اساس دوز توصیه شده 
در ۲۰ لیتـر آب آشـامیدنی تهیه شـود و سـپس این محلـول را به آب 

آشامیدنی نهایی اضافه نمایید. 
میزان دوز مصرفی صحیح بایسـتی بر اسـاس دوز توصیه شده تعداد 
و وزن حیوانات تحت درمان، محاسبه شود و طبق فرمول زیر است:

داکسی فارما®
داکسی سایکلین ٪۵۰ 

آنتی   باکتریال / پودر محلول در آب

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.

تداخل دارویی: از مصرف هم زمان با آنتی بیوتیک های باکتریوسیدال مثل 
پنی سیلین ها و سفالوســـپورین ها خودداری شود. مصرف کاتیون ها مانند 
منیزیم، منگنز، آهن و آلومینیوم با گروه تتراسایکلین ها به دلیل تشکیالت 

شالته باعث کاهش اثر آن ها می شود. 

زمان پرهیز از مصرف: ۵ 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 نمایید. 
در صورت تماس داکسی فارما® 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.

میانگین وزن بدن (کیلوگرم)
گله تحت درمان

میانگین مصرف روزانه آب آشامیدنی (لیتر) هر پرنده

میلی گرم داروی توصیه شده برای 
...میلی گرم هـر کیلوگـرم وزن زنـده در هر روز
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