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آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر لیتر حاوی:
برم هگزین (بصورت ملح هیدروکلراید) ...................... ۱۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ............................................ ۱ لیتر

گونه هدف: طیور

مکانیسـم اثر: برم هگزین یک بنزیل آمین با خصوصیات موکولیتیک 
خلط آوری اسـت که با کاهش ویسـکوزیته ترشحات مخاطی و رقیق 
کردن آن ها باعث دفع راحت تر این ترشـحات از مجاری تنفسـی می

 شود.

موارد مصرف:
فارماهگزین® جهت کمک در کنترل و درمان عفونت های دســـتگاه 
تنفســـی توام با ترشـــحات اضافـــی مخاطـــی (CRD، کوریزا، 
الرنگوتراکئیت عفونی، برونشیت عفونی و ...) در طیور به کار می رود. 
برم هگزین بخاطر بهبود پاســـخ ایمنی بدن و افزایش نفوذپذیری 
غشاء سلول به ترشحات برونشـــیال به عنوان یک داروی کمکی و 
مکمل در درمان عفونت های تنفسی  همراه با آنتی بیوتیک درمانی 
بکار برده می شـــود و نیز در کنترل ســـرفه در موارد برونشـــیت، 
برونکوپنومونی، تراکئیت و الرنگیت در ســـایر حیوانات مانند گاو و 

اسب کاربرد دارد.
فارماهگزین® به دلیل داشـــتن منتول، اثر خنک کننده روی مخاط 
داشـــته و حس تازگی می دهد که می تواند در مواقع استرس های 

گرمایی مصرف شود.

مـــوارد منع مصرف: درمرغان تخم گذاری کـــه تخم مرغ آن ها  به 
مصرف انســـان می رسد، استفاده نشـــود. در حیواناتی که دارای 

حساسیـت به برم  هگزین هیدروکلراید هستند، استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:
۱۰۰۰ میلی لیتر در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی در روز به مدت ۳ تا ۵  
روز) ۰٫۵ میلی گرم برم هگزین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به 

صورت روزانه معادل ۰٫۰۵ میلی لیتر محصول فارماهگزین®) 

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.

فارماهگزین®
برم هگزین + منتول

موکولیتیک، اکسپکتورانت  / محلول خوراکی

میـزان مصـرف محلول های خوراکی و یـا پودرهای محلـول در آب در فصول 
مختلف (آب وهوای گرم یا سـرد) وابسته به میزان مصرف آب توسط حیوان 

هدف است.

زمان پرهیز از مصرف: ۲ روز قبل ازکشتار

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 فارماهگزین® با چشم ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: در مکان 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.


