
1Lit

آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر لیتر حاوی:
فلورفنیکل ......................................................... ۱۰۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ............................................ ۱ لیتر

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر: فلور  فنیکل یک آنتی بیوتیک سنتتیک با طيف اثر وسيع 
بـوده و دارای خاصيـت باكتريواسـتاتیکی اسـت کـه بـا مهـار سـنتز 
پروتئیـن باکتری هـا بـر روی اکثر باکتری های گـرم مثبت و گرم منفی 

جدا شده از حیوانات اهلی موثر است.

موارد مصرف: فنیل فورال® به منظـــور کنترل و درمان بيماری های 
گوارشی و تنفسی طيور ناشی از ساير ميكروارگانيسم های حساس به 

فلور فنيكل مانند اشرشياكلی و سالمونال و ... در طیور به کار می رود.

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

میزان و نحوه مصرف:
۲۰ ميلی گرم به ازای هر كيلوگرم وزن بـــدن در روز معادل يک ليتر   

فنیل فورال® در ۱۰۰۰ ليتر آب آشامیدنی به مدت ۵ روز متوالی. 

توجـه: مـدت و مقـدار مصرف بـا نظر دکتر دامپزشـک تعیین شـود.  
محلـول درمانی بایسـتی به صورت تازه و روزانـه تهیه و در عرض ۲۴ 
سـاعت مصـرف شـود. در طـول دوره درمـان بايـد تنهـا منبـع آب 
آشـاميدنی، آب حـاوی دارو باشـد. پـس از بـاز شـدن درب بطـری، 

محتویات در طول مدت ۳۰ روز مصرف شود.
میزان مصرف محلول های خوراکی یا پودرهای محلول در آب، بسـته 
به میزان آب مصرفی، می تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای محیط 
(در فصول مختلف گرم و سرد)، محتوی نمک در غذا، وضعیت گله و 

در نهایت تراکم، کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

تداخل دارویی: ازمصرف هم زمان با ســـایر تركيبات آنتی بیوتیکی 
خودداری شود. 

زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل از کشتار

فنيل فورال®
فلورفنيكل ٪۱۰   

آنتی باکتریال / محلول خوراكی

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 فنیل فورال® با چشم ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: درمکان خشک وخنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ 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: بطری های پلی اتیلینی یک لیتری.


