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گروه دارویی 
سوسپانسیون تزریقی

ترکیب دارویی
هر میلی لیتر از دارو شامل ترکیبات

    200000 IU   بنزیل پنی سیلین پروکائین
 250 mg  دی هیدرواسترپتومایسین
 0/6 mg  دگزامتازون سدیم فسفات
 15 mg   کلر فنامین مالئات 

1  ml    اکسپیان روغنی

خصوصیات دارویی
بنزیل پنی سیلین پروکائین یک آنتی بیوتیک باکتری کش است که 
در مرحله تکثیر باکتریها وارد عمل می شود و با جلوگیری از اتصال 
مولکولهای استیل مورامیک اسید باعث تشکیل ناقص دیواره سلولی و 
افزایش فشار اسمتیک داخل سلولی و نهایتا نابودی باکتری می گردد. 
و  شود  می  حل  آب  در  کم  مقدار  به  پروکائین  پنی سیلین  بنزیل 
سوسپانسیون آن با تزریق عمقی در عضله  مدت زیادی سطح آنتی 

بیوتیک سرم را در حد متوسط نگه می دارد. 
با  که  است  آمینوگلیکوزید  یک  سولفات  دی هیدرواسترپتومایسین 
اتصال به جزء 30S ریبوزوم باعث ایجاد پروتئین های غیر کار آمد 
برای باکتری می شود. دی هیدرواسترپتومایسین به همراه پنی سیلین اثر 

سینرژیک بر روی میکروبهای گرم منفی دارد.
 دگزامتازون نوعی کورتیکوئید است که به خاطر اثر ضد التهابی قوی 
)35 بار قوی تر از کورتیزون( نقش به سزایی در مهار واکنشهای التهابی 
متعاقب بیماری های عفونی دارد. کلر فنامین مالئات نوعی آنتی هیستامین 

است که از اثرات نامطلوب هیستامین پیشگیری می کند. 
از ترکیب این چهار ماده در قالب HIPRACILINA-20 محصولی 
پدید می آید که حاوی آنتی بیوتیک های سینرژیک است و قادر به 

مبارزه با بیشتر عفونت ها می باشد.

موارد مصرف
گاو: متریت،عفونت های تنفسی، ورم پستان، آبسه ها، اپیدرمیت، سپتی 

سمی، ادم بدخیم، سیستیت، آرتریت و عفونت اندام های حرکتی
لیستریوز،  اپیدرمیت،  پستان،  ورم  پاستورلوزیس،  وبز:  گوسفند 

درماتیت بین انگشتی، عفونت های سم،آرتریت
خرگوش: آبسه های پوستی، ورم پستان، عفونت اندام حرکتی، عفونت 

دستگاه تناسلی و استافیلوکوکوزیس.

روش مصرف
)IM( تزریق داخل عضالنی

میزان مصرف
طبق نظر دامپزشک به طور معمول 1 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم 
وزن بدن یک تا دو نوبت در روز و به مدت سه روز تجویز می شود. 
بسته به شدت عفونت و تشخیص دامپزشک هر  24-12 ساعت و تا 

هر زمان  که الزم باشد قابل مصرف است.

مدت زمان منع مصرف 
شیر: 3 روز )6 وعده دوشش(

گوشت : 30 روز

موارد منع مصرف 
یا دچار  دارند و  این دارو حساسیت  ترکیبات  به  در حیواناتی که 

نارسایی کلیوی هستند، مصرف نگردد.

موارد احتیاط
پیش از تزریق، موضع را ضدعفونی کنید. 

بطری را پیش از مصرف به خوبی تکان دهید. 
ممکن است پس از نگهداری طوالنی، محتویات بطری حالت دو فاز 

پیدا کند. این مورد دلیلي بر ناکارآمد بودن محصول نیست. 
در صورت مسمومیت بر اثر افزایش دوز مصرف، مصرف دارو را قطع 

و درمان عالمتی را آغاز کنید. 
به دلیل احتمال سقط، در حیوانات آبستن استفاده نشود.

تداخل دارویی 
مصرف همزمان با دیگر داروهای باکتریسید توصیه نمی شود.

اثرات جانبی
این محصول توکسیک نیست ولی در بعضی حیوانات ممکن است 

نشانه هایی از ازدیاد حساسیت بروز نماید.

شرایط نگهداری
در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی 
بطري 100 میلی لیتری

شرکت سازنده:  شرکت هیپرا اسپانیا
شرکت واردکننده:  شرکت سرور فجر

توزيع کننده: شرکت پخش سراسری 
پارسیان پخش اکسیر

 


