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داروسازان ایران

(سهامی خاص)

تایلوفارما®
تايلوزين تارترات  

آنتی باکتریال / پودر محلول در آب

ترکیب: هر ساشه حاوی:
تایلوزین خالص (به صورت ملح تارترات) .................. ۱۰۰ گرم

گونه هدف: طیور،  بوقلمون

مکانیسم اثر: تایلوزین یک آنتی بيوتيک ماكروليدی و دارای خاصيت 
باكتری استاتیک بوده كه از تخمير نوعی قارچ به نام استرپتومایسس  
فرادیا به دست مي آيد. تايلوزين اثر ضد میکروبی خود را با مهار سنتز 
پروتئين ها در میکروارگانیسـم های حسـاس انجام می دهد. طیف اثر 
آن شـامل باکتری هـای گـرم مثبت، برخـی از باکتری هـای گرم منفی 

مانند پاستورال و گونه های مایکوپالسما است.

موارد مصرف: جهت كنترل و درمان بيماری های تنفســـی ناشی از 
مايكوپالسما  گالی ســـپتيكوم، مایکوپالسما سینوویه در جوجه های 
گوشـــتی و پولت هـــای جایگزیـــن و آنتریت نکروتیک ناشـــی 
ازکلســـتریدیوم پرفریجنس در طیور می باشـــد. همچنین به منظور 
کاهش شدت اثرات ســـینوویت عفونی ناشی از مايكوپالسما گالی 

سپتيكوم در بوقلمون استفاده گردد.

موارد منـــع مصرف: درمرغان تخم گذاری کـــه تخم مرغ آن ها به 
مصرف انسان می رسد، استفاده نشـــود. در موارد حساسيت به 
تایلوزین و سایر ماکرولیدها استفاده نگردد. در حیوانات واکسینه 
شده با واکسن های حساس به تایلوزین در همان زمان یا یک هفته 
قبل از آن، اســـتفاده نگردد. در حیوانات دارای نارســـایی کبدی 

استفاده نگردد. برای اسب ها استفاده نگردد.

میزان و نحوه مصرف:

جوجه های گوشتی و پولت های جایگزین تخم گذار:
جهت كنتـــرل و درمان بيماری های تنفســـی: ۲۰۰ - ۵۰ میلی گرم 
تایلوزین به ازای هـــر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه به مدت 

۵-۳ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)
۰٫۵ گرم (ppm ۵۰۰) در یک لیتر یا یک ساشـــه تایلوفارما® در ۲۰۰ 

لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۳ روز.
جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک: ۵۰ – ۲۰ میلی گرم تایلوزین 
به ازای هر کیلوگـــرم وزن بدن به صورت روزانه به مدت ۵ روز (بر 

اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).
۰٫۱۵ گرم (ppm ۱۵۰) در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ روز.

بوقلمون:
۰٫۵ گرم (ppm ۵۰۰) تایلوزین در یک لیتر یا یک ساشه تایلوفارما® 
در ۲۰۰ لیتر آب آشـــامیدنی به مدت ۵-۳ روز (بر اساس سن، وزن، 

نوع و شدت بیماری)

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. جهت 
اطمینان از حاللیت کامل، ابتدا محتوی یک ساشـه از دارو را در ظرف 
ریخته و سپس ۴ لیتر آب به آن اضافه نموده و حل نمایید و برای به 

دسـت آوردن محلـول درمانـی آن را بـه ۲۰۰ لیتر آب آشـامیدنی طیور اضافه 
کنید. توجه کنید که همیشـه آب به پودر اضافه گردد و از ریختن پودر در آب 
جلوگیری شود. محلول درمانی بایستی به صورت تازه روزانه تهیه و در عرض 
۲۴ سـاعت مصرف شـود. در طول دوره درمان بايد تنها منبع آب آشـاميدنی، 
آب حـاوی دارو باشـد. میـزان دوز مصرفی محلول های خوراکـی یا پودرهای 
محلول در آب بسته به میزان آب مصرفی می تواند تحت تاثیر عواملی مانند 
دمای محیط (در فصول مختلف گرم وسـرد)، محتوای نمک در غذا، وضعیت 

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

تداخل دارویی: از مخلوط كـــردن و مصرف هم زمان تایلوفارما® همراه با 
ساير آنتی بيوتيک ها، لینکوزآمیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری 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 تایلوفارما® 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 ۱۰۰ گرمی.


