
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

گونه هدف: طیور
مکانیسم اثر: اریترومایسین یک آنتی بيوتيک باکتریو استاتیک متعلق 
به گروه ماکرولید ها بوده که به طور برگشت پذیر با اتصال به زیر واحد 
ریبوزوم 50S منجر به اختالل و مهار سنتز پروتئین شده و رشد سلول 

باکتری را مهار می کند. 

موارد مصرف:
اریتروفارما® برای درمان بیماری مزمن تنفســـی (CRD) ناشـــی از 
عفونت های مایکوپالســـما و سایر بیماری های ناشی از  باکتری های 
حساس به اریترومایســـین مانند استافیلوکوکوس اورئوس (آرتریت 
عفونی)، هموفیلوس پاراگالیناروم (کوریزا عفونی) و پاستورال مولتی 

سیدا (پاستورلوز و پنومونی) در طیور به کار می رود.

موارد منع مصرف: 
اين دارو نبايد در موارد حساسیت به اریترومایسین مصرف شود. 

در حیوانات با نارسایی کبدی و کلیوی شدید تجویز نگردد.
در مرغان تخم گذاری كه تخم مرغ آن ها به مصرف انسان می رسد، 

استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:
۱۰۰۰ گرم در ۱۰۰۰ ليتر آب آشاميدنی به مدت ۳-۵ روز متوالی.

۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگـــرم وزن بدن روزانه به مدت ۳-۵ روز 
متوالی.

توجه:
مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعيين گردد.     

محلـول درمانـی بایسـتی بصـورت  تـازه روزانه تهیه و تا ۲۴ سـاعت 
مصرف گردد.

در طـول دوره درمـان بايـد تنها منبـع آب آشـاميدنی آب حاوی دارو 
باشد.

اریتروفارما®
اریترومایسین ٪۲۰   

آنتی باکتریال / پودر محلول در آب

پیشـنهاد می گردد که ابتدا یک محلول اولیه بر اسـاس دوز توصیه شده در ۲۰ 
لیتر آب آشامیدنی تهیه گردد و سپس این محلول را به آب آشامیدنی نهایی 

اضافه نماييد. 
میـزان دوز مصرفـی محلول های خوراکی یا پودر های محلول در آب بسـته به 
میزان آب مصرفی می تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای محیط (در فصول 
مختلـف گـرم وسـرد)، محتوای نمـک در غذا، وضعیت سـالمت گلـه، تراکم، 

کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

تداخل دارویی:
از مصـرف همزمـان بـا تتراسـایکلین، کلرآمفنیـکل، لینکومایسـین و سـایر 

ماکرولیدها خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف: ۳ 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 
و در صورت تماس تصادفی اریتروفارما® با چشم ها، با آب فراوان شستشو 

دهید.

شرایط نگهداری: درمکان خشک وخنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور 
از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در  بسته اصلی نگهداری شود. 

مدت زمان نگهداری : ۲ سال پس از تاریخ تولید
بسته بندی: ساشه آلومینیومی ۵۰۰ گرمی.

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
اریترومایسین (ملح تیوسیانات) ................................. ۲۰۰  گرم
مواد حامل و جانبی تا.............................................. ۱۰۰۰ گرم
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