Products and People
!You can rely on

INTROCIL PUMP
پمپ اينتروسيل

محلول خوراکی ضد اسهال و عفونت های دستگاه گوارش

توزيع انحصاري

تهران ،بزرگـراه چمران ،نرسيـده به
ميدان توحيد ،باقرخان غربي ،پالك 101
واحـــد  ،6كدپــستي1441715613
تلفن66 59 18 46 - 66 93 52 54 :
نمابر66 59 20 64 :
www.parsianpakhsh.com

INTROCIL PUMP

محلول خوراکی ضد اسهال و عفونت های دستگاه گوارش

گروه دارویی
آنتی بیوتیک – محلول خوراکی
ترکیب دارويي
هرمیلیلیترحاوي
کلیستین سولفات200000 IU :
اسپکتینومایسین50 mg :
مکانیسم اثر
ترکیب کلیستین و اسپکتینومایسین دارای اثر هم افزایی(سینرژیسم) بر
روی یکدیگر می باشد .کلیستین آنتی بیوتیکی از گروه پلی میکسینها
است که با تاثیر بر غشای سلولی و تغییر در میزان نفوذپذیری آن باعث
مرگ سلول باکتری می شود .کلیستین تا حدودی می تواند موجب خنثی
سازی اندوتوکسین باکتری ها نیز شود .اثر ضدباکتریایی کلیستین ،بیشتر
بر روی باکتری های گرم منفی مانند Salmonella ،Haemophilus
و  E.coliمی باشد.
اسپکتینومایسین دارای فعالیت باکتریواستاتیک و باکتریوسید میباشد که
بستگی به دز مصرفی آن داشته و میتواند علیه بسیاری از باکتری های
گرم منفی نظیر  E.coli ،Salmonellaو همينطور Mycoplasma
مورد استفاده قرار گیرد.
مواردمصرف
بره و بزغاله :درمان اسهال و عفونت های دستگاه گوارشی ایجاد شده
توسط باکتری های گرم منفی که به کلیستین و اسپکتینومایسین حساس
میباشند.
گوساله :درمان عفونت های دستگاه گوارش و اسهال های عفونی ناشی
از  E.coli ،Haemophilusو . Salmonella

روش مصرف
خوراکی
میزانمصرف
 2بار در روز و یک دز به ازای 2/5-3کیلوگرم وزن بدن به مدت  3روز.
هربار فشار پمپ ،يك دز معادل یک میلی لیتر دارو را خارج مینماید.
مدت زمان منع مصرف
گوشت 7 :روز
مواردمنعمصرف
درحیواناتیکهحساسیتبهکلیستینواسپکتینومایسیندارندوهمچنیندر
گوسالههاییکهدارایمشکالتدستگاهادراریهستند،نبایدمصرفشود.
تداخلدارویی
تجویز همزمان این دارو با کاتیون های دو ظرفیتی ،اسیدهای چرب
غیراشباع و ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی موجب ایجاد تداخل دارویی
میشود.
اثرات جانبی
ندارد
شرايطنگهداري
در جاي خنك و تاريك نگهداري شود.
بستهبندی
بطري  100میلی لیتری به همراه پمپ
شرکتسازنده :شرکت اینترکمی هلند
شركت واردکننده :شرکت آبتين پارس پرور
توزیع کننده :شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

