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PENSTREP - 400
پن استرپ -400

سوسپانسیون تزریقي حاوي پني سیلین و دی هیدرو استرپتومایسین



گروه دارویی 
آنتی بیوتیک

ترکیب دارویی
هر میلی لیتر پن استرپ- 400 حاوی 

200000IU    Gپروکائین پنی سیلین
200  mg  دی هیدرو استرپتومایسین سولفات

مکانیسم اثر
پرو کائین پنی سیلین جی از گروه آنتی بیوتیک های بتاالکتام می باشد. 
از ساخته شدن  ممانعت  با  و  بوده  باکتری کش  بیوتیک  آنتی  این 
دیواره سلولی باکتری ها و تخریب استحکام دیواره آنها عمل می کند. 
پروکائین پنی سیلین G به آنزیم هایی خاص به نام پروتئین های متصل 
شونده به پنی سیلین که در مراحل ساخت دیواره سلولی باکتری 
دخالت دارند متصل می گردد. حلقه بتاالکتام از اتصال متقاطع زنجیره 
های پپتید و گلیکان که برای استحکام دیواره سلولی باکتری ضروری 

هستند جلوگیری می نماید. 
بدین ترتیب دیواره سلولی به طور ناقص شکل می گیرد و تعادل 
اسمزی باکتری دچار اختالل می شود. پروکائین پنی سیلین بر روی 
اکثر باکتری های گرم مثبت مثل کمپیلوباکتر، کلستریدیوم، کورینه 
باکتریوم، اریزپلوتریکس، هموفیلوس، لیستریا، پاستورال، گونه های 
استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس پنی سیلیناز )بتاالکتاماز( منفی 

موثر است.
های  بیوتیک  آنتی  گروه  از  نیز  هیدرواسترپتومایسین سولفات  دی 
 )Bactericidal( آمینوگلیکوزیدی است و به عنوان یک باکتری کش
در  پروتئین ها  ساخت  در  تداخل  با  ترکیب  این  باشد.  می  مطرح 
ارگانیسم های حساس اثر ضد میکروبی خود را ظاهر می کند و قدرت 
آن ارتباط مستقیمی با غلظت آن دارد. از طرفی خاصیت کشتن باکتری 
حتی پس از کاهش سطح سرمی دارو به زیر حداقل غلظت مهاری 
)MIC( همچنان پایدار است. دی هیدرواسترپتومایسین سولفات بر 
روی اکثر باکتری های گرم منفی مثل اشرشیاکالی، کلبسیال، پاستورال، 

سالمونال و گونه های استافیلوکوکوس موثر است.
فارماکوکینتیک 

پروکائین پنی سیلین G پس از تزریق به سرعت جذب می شود. 
حداکثر غلظت سرمی آن از 30-15 دقیقه به دنبال تزریق عضالنی 
فیلتراسیون  بوسیله  کلیه  طریق  از  دارو  این  دفع  می گردد.  ایجاد 
گلومرولی به میزان 20% و ترشح لوله ای به میزان 80% صورت می 
گیرد. پروکائین پنی سیلین G از راه شیر نیز دفع می گردد و بنابراین 
باید حتما زمان پرهیز از مصرف شیر در صورت مصرف این دارو 

رعایت گردد.
دی هیدرواسترپتومایسین سولفات نیز پس از تزریق داخل عضالنی، 
کامال جذب می شود و اوج غلظت سرمی دارو 14 تا 120 دقیقه پس 
از تزریق عضالنی بدست می آید. این دارو بصورت تغییر نیافته از 

طریق فیلتراسیون گلومرولی کلیه ها از بدن دفع می گردد.
حیوان هدف

گاو، گوساله، گوسفند و بز

موارد مصرف
 در درمان عفونت دستگاه های گوارش، ادراری، تناسلی و تنفسی، اورام 

پستانی، عفونت های پوستی، آرتریت و گندیدگی سم کاربرد دارد.
روش مصرف

تزریق داخل عضالنی 
میزان مصرف

بر اساس نظر دکتر دامپزشک  
گاو: یک میلی لیتر  به ازای هر 20 کیلوگرم وزن بدن به مدت سه 

روز متوالی.
گوساله، گوسفند و بز: یک میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن 

بدن به مدت سه روز متوالی.
مدت زمان منع مصرف 

گوشت: 21 روز 
شیر: 3 روز

کلیه: 45 روز
موارد منع مصرف

حساسیت به پروکائین پنی سیلین G و آمینوگلیکوزیدها.
دامهای دارای نقص شدید در کارکرد کلیه ها.

استفاده همزمان همراه با تتراسایکلین ها، ماکرولیدها و لینکوزامیدها.
موارد احتیاط

قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود و در هر نقطه تزریق در گاو 
بیش از 20 میلی لیتر و در گوساله ، گوسفند و بز بیش از 5 میلی لیتر 

تزریق نشود
اثرات جانبی 

تجویز دز درمانی پروکائین پنی سیلین G ممکن است سبب ایجاد 
سقط در گاو شود، ممکن است در حیوانات حساس سبب آسیب 
به سیستم های شنوایی، عصبی، کلیوی و ایجاد واکنش های ازدیاد 

حساسیت گردد.
شرایط نگهداری

در دمای بین 15-8 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.
بسته بندی 

 ویال 100 میلی لیتری

شرکت سازنده:  شرکت اینترکمی هلند
شرکت واردکننده:  شرکت پارمیس درمان

توزيع کننده: شرکت پخش سراسری
                     پارسیان پخش اکسیر
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