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INTERTRIM-500

سوسپانسيون خوراكي حاوي سولفاديازين  +تري متوپريم
گروه دارویی
سوسپانسیون خوراکی
ترکیب دارویی
هر میلی لیتر اینترتریم 500 -حاوی
400 mg
سولفادیازین
100 mg
		
تریمتوپریم
مکانیسم اثر
تركيبسولفاديازينوتريمتوپريمبهصورتسينرژيستعملمینمايد.
سولفادیازین از تبدیل پاراآمینوبنزوئیک به اسید دی هیدروفولیک
جلوگیری کرده و تری متوپریم از احیا اسید دی هیدروفولیک در روند
ساخت اسیدهای نوکلئیک ممانعت بعمل می آورد .این دو ماده با اثر
سینرژیستی دارای خاصیت باکتریسیدی هستند و با مکانیسم فوق بر روی
بسياريازباكتريهايگرممنفينظيراشریشیاكلي،هموفيلوس،پاستورال
و سالمونال و گرم مثبت نظیر استافيلوكوک و گونه هاي استرپتوكوك
موثر می باشند.
موارد مصرف
عفونت دستگاه هاي گوارشي و تنفسي ايجاد شده توسط ميكروارگانيسم
هاي حساس به سولفاديازين و تري متوپريم مانند اشريشياكلي،
هموفیلوس ،پاستورال ،سالمونال ،استافيلوكوک و گونه هاي استرپتوكوك
در طيور ،گوساله ،بره و بزغاله.
ميزان و روش مصرف
طيور 500:ميلي ليتر از سوسپانسيون اينترتريم 500-براي هر1500-2000
ليتر آب آشاميدني به مدت  4-7روز
گوساله ،بره و بزغاله 5 :ميلي ليتر از سوسپانسيون اینترتریم  500-براي هر
 100كيلوگرم وزن بدن دام  ،دوبار در روز و به مدت  4-7روز
مدت زمان پرهیز از مصرف
گوشت گوساله ،بره و بزغاله 8 :روز
گوشت طيور 5 :روز
موارد منع مصرف
حساسيت به تري متوپريم و يا سولفانامیدها.
تجويز در حيواناتي كه مشكالت كليوي ،كبدي يا اختالالت خونی
دارند.
موارد احتیاط
در گوساله  ،بره و بزغاله تنها پيش از شروع نشخوار مصرف گردد.
بطري دارو را قبل از استفاده به خوبي تكان دهيد.

اثرات جانبي
پس از درمان طوالني و يا دوز باال ،كريستالوري مي تواند ايجاد شود.
در صورت مشاهده عالئم كريستالوري (هماچوري و كوليك كليه) ،
درمان مي بايست بالفاصله متوقف و به عنوان مثال كربنات سديم (قليايي
كننده ها) جهت افزايش حالليت سولفاديازين در ادرار مصرف گردد.
همچنين تجويز براي مدت طوالني خطر ايجاد اختالالت خوني را افزايش
ميدهد(.آنمي،لكوپنيوترومبوسيتوپني)
شرايط نگهداري
دور از نور و در دماي  15-25درجه سانتيگراد
بسته بندي
بطري پلي اتيلني  500میلی ليتري
شرکت سازنده :اینترکمی هلند
شركت واردکننده :پارمیس درمان
شرکت توزیع کننده :پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

