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SELECTAN

محلول تزریقی فلورفنیکل
گروه دارویی
آنتی بیوتیک  -محلول تزریقی

تجویز دارو به گاوهای شیرده که شیرشان به مصرف انسان می رسد
توصیه نمی شود.

ترکیب دارویی
هر میلی لیتر حاوی
300 mg
فلورفنیکل

موارد احتیاط
الزم است فرد تجویز کننده ،در زمان تزریق دارو به دام مراقب تزریق
تصادفی دارو به خود باشد ،همچنین از تماس دارو با پوست و
چشمها خودداری گردد .در صورت تماس بالفاصله آن ناحیه با آب
تمیز شستشو گردد.
افرادی که سابقه حساسیت به فلورفنیکل ،پروپیلن گلیکول و یا پلی
اتیلن گلیکول دارند ،بایستی از تماس با این دارو پرهیز کنند.

مکانیسم اثر
فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف با توانایی اثر بر علیه
میکرو ارگانیسم های گرم منفی و گرم مثبت می باشد .این دارو با اتصال
به واحد  50 Sریبوزومی مانع سنتز پروتئین در باکتری ها شده و اثر
ضد میکروبی خود را اعمال می کند .بررسی های آزمایشگاهی نشان
میدهد که این آنتی بیوتیک برعلیه عوامل ایجاد کننده پنومونی در گاو
و گوساله ها مثل مانهمیا همولیتیکا ،پاستورال مولتی سیدا و هموفیلوس
سمنوس خاصیت باکتری کشی دارد.
موارد مصرف
گاو :این آنتی بیوتیک در درمان عفونت های تنفسی و تب حمل و نقل
ایجاد شده توسط مانهمیا همولیتیکا ،پاستورال مولتی سیدا ،هموفیلوس
سمنوس و تروپرال پایوژنز موثر می باشد.
روش و میزان مصرف
 20میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام ( 1سی سی به ازای
 15کیلوگرم وزن بدن) بصورت داخل عضالنی (ترجیح ًا عضله گردن)
دو نوبت تزریق به فاصله  48ساعت.
تزریق حجم باالی دارو (بیش از  10سی سی )در هر نقطه خودداری
نمائید.
مدت زمان منع مصرف
گوشت 30 :روز
موارد منع مصرف
از تزریق دارو به صورت وریدی اجتناب گردد .همچنین از مخلوط
کردن این ترکیب با دیگر ترکیبات داروئی پرهیز شود.

تداخل دارویی
تا کنون موردی گزارش نشده است.
اثرات جانبی
در برخی از گاوهای تحت درمان،کاهش موقت مصرف غذا (آنورکسی)
و کاهش قوام مدفوع مشاهده می شود ،که این عالئم به سرعت بعد
از پایان درمان بهبود می یابد .در محل تزریق ممکن است التهاب گذرا
ایجاد شود که تا دوهفته ادامه داشته باشد.
شرایط نگهداری
در جای خنک و تاریک نگهداری شود.
حداکثر  28روز بعد از باز کردن درب دارو استفاده گردد.
بسته بندی
بطری های  100 ،50و  250میلی لیتری
شرکت سازنده :شرکت هیپرا اسپانیا
شركتواردکننده :شرکتسرورفجر
شرکتتوزیعکننده:پخشسراسریپارسیانپخشاکسیر

