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گروه داروییگروه داروییگروه دارویی
آنتی بیوتیک - محلول تزریقیآنتی بیوتیک - محلول تزریقیآنتی بیوتیک - محلول تزریقی

هر میلی لیتر حاويهر میلی لیتر حاويهر میلی لیتر حاوي
 اکسی تتراسایکلین (دهیدراته)           200 میلی گرم اکسی تتراسایکلین (دهیدراته)           200 میلی گرم اکسی تتراسایکلین (دهیدراته)           200 میلی گرم

 سدیم فرمالدهید سولفوکسیالت            4 میلی گرم سدیم فرمالدهید سولفوکسیالت            4 میلی گرم سدیم فرمالدهید سولفوکسیالت            4 میلی گرم

تتراسایکلین ها وسیع الطیف می باشند و بر باکتري هاي گرم مثبت، منفی، مایکوپالسماها، کالمیدیا، موراکسال و ریکتزیا اثر دارند. این  خانواده باتتراسایکلین ها وسیع الطیف می باشند و بر باکتري هاي گرم مثبت، منفی، مایکوپالسماها، کالمیدیا، موراکسال و ریکتزیا اثر دارند. این  خانواده باتتراسایکلین ها وسیع الطیف می باشند و بر باکتري هاي گرم مثبت، منفی، مایکوپالسماها، کالمیدیا، موراکسال و ریکتزیا اثر دارند. این  خانواده با

گاو : عفونت هاي تنفسی ناشی از هیستوفیلوس سامنی، منهمیا همولیتیکا، پاستورال مولتوسیدا (تب حمل و نقل) و مایکوپالسما بوویس.گاو : عفونت هاي تنفسی ناشی از هیستوفیلوس سامنی، منهمیا همولیتیکا، پاستورال مولتوسیدا (تب حمل و نقل) و مایکوپالسما بوویس.گاو : عفونت هاي تنفسی ناشی از هیستوفیلوس سامنی، منهمیا همولیتیکا، پاستورال مولتوسیدا (تب حمل و نقل) و مایکوپالسما بوویس.

عفونت هاي تناسلی ناشی از آرکانوباکتریوم پایوژنزعفونت هاي تناسلی ناشی از آرکانوباکتریوم پایوژنزعفونت هاي تناسلی ناشی از آرکانوباکتریوم پایوژنز
عفونت هاي سم ناشی از دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتال مالنینوجنیکوس عفونت هاي سم ناشی از دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتال مالنینوجنیکوس عفونت هاي سم ناشی از دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتال مالنینوجنیکوس 

گوسفند و بز : عفونت هاي تنفسی ناشی از منهمیا همولیتیکا، پاستورال مولتوسیداگوسفند و بز : عفونت هاي تنفسی ناشی از منهمیا همولیتیکا، پاستورال مولتوسیداگوسفند و بز : عفونت هاي تنفسی ناشی از منهمیا همولیتیکا، پاستورال مولتوسیدا

عفونت هاي تناسلی ناشی از آرکانوباکتریوم پایوژنز و کالمیدیا آبورتوسعفونت هاي تناسلی ناشی از آرکانوباکتریوم پایوژنز و کالمیدیا آبورتوسعفونت هاي تناسلی ناشی از آرکانوباکتریوم پایوژنز و کالمیدیا آبورتوس
عفونت هاي سم ناشی از درماتوفیلوس کونگولنسیس، دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتال مالنینوجنیکوسعفونت هاي سم ناشی از درماتوفیلوس کونگولنسیس، دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتال مالنینوجنیکوسعفونت هاي سم ناشی از درماتوفیلوس کونگولنسیس، دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتال مالنینوجنیکوس

عفونت پستانی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگاالکتیه و اي کواليعفونت پستانی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگاالکتیه و اي کواليعفونت پستانی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگاالکتیه و اي کوالي

سقط انزوتیک ناشی از کالمیدیا آبورتوس، کالمیدیا پسیتاسی.سقط انزوتیک ناشی از کالمیدیا آبورتوس، کالمیدیا پسیتاسی.سقط انزوتیک ناشی از کالمیدیا آبورتوس، کالمیدیا پسیتاسی.

پلی آرتریت ناشی از گونه هاي کالمیدیا و مایکوپالسما.پلی آرتریت ناشی از گونه هاي کالمیدیا و مایکوپالسما.پلی آرتریت ناشی از گونه هاي کالمیدیا و مایکوپالسما.

تزریق داخل عضالنی عمیقتزریق داخل عضالنی عمیقتزریق داخل عضالنی عمیق

گاو: عضله گردنگاو: عضله گردنگاو: عضله گردن

گوسفند و بز: عضله رانگوسفند و بز: عضله رانگوسفند و بز: عضله ران

گاو، گوسفند، بز: یک تزریق به میزان 20 میلی گرم اکسی تتراسایکلین به ازاي هرکیلوگرم وزن بدن (برابر با 1 میلی لیتر به ازاي هر 10 کیلوگرم وزن بدن)گاو، گوسفند، بز: یک تزریق به میزان 20 میلی گرم اکسی تتراسایکلین به ازاي هرکیلوگرم وزن بدن (برابر با 1 میلی لیتر به ازاي هر 10 کیلوگرم وزن بدن)گاو، گوسفند، بز: یک تزریق به میزان 20 میلی گرم اکسی تتراسایکلین به ازاي هرکیلوگرم وزن بدن (برابر با 1 میلی لیتر به ازاي هر 10 کیلوگرم وزن بدن)

30s30s30s اتصال به واحد        ریبوزوم باعث ممانعت از متابولیسم گلوتامیک اسیدشده که در ادامه مانع سنتزپروتئین و نابودي طیف وسیعی از باکتري م یگردد. اتصال به واحد        ریبوزوم باعث ممانعت از متابولیسم گلوتامیک اسیدشده که در ادامه مانع سنتزپروتئین و نابودي طیف وسیعی از باکتري م یگردد. اتصال به واحد        ریبوزوم باعث ممانعت از متابولیسم گلوتامیک اسیدشده که در ادامه مانع سنتزپروتئین و نابودي طیف وسیعی از باکتري م یگردد.

50s50s50sبه نظر می رسد تتراسایکلی نها برروي واحد        ریبوزوم ها نیز اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیري و اختالل در متابولیسم باکتري می گردند.به نظر می رسد تتراسایکلی نها برروي واحد        ریبوزوم ها نیز اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیري و اختالل در متابولیسم باکتري می گردند.به نظر می رسد تتراسایکلی نها برروي واحد        ریبوزوم ها نیز اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیري و اختالل در متابولیسم باکتري می گردند.

ترکیب داروییترکیب داروییترکیب دارویی

مکانیسم اثرمکانیسم اثرمکانیسم اثر

موارد مصرفموارد مصرفموارد مصرف

میزان مصرفمیزان مصرفمیزان مصرف

روش مصرفروش مصرفروش مصرف

موارد استفاده در سایر عفونت هاموارد استفاده در سایر عفونت هاموارد استفاده در سایر عفونت ها

الزم به ذکر است در گاو بیشتر از 10 میلی لیتر و گوسفند و بز بیشتر از 3 میلی لیتر در یک محل تعیین شده تزریق نگردد و در صورت نیاز به الزم به ذکر است در گاو بیشتر از 10 میلی لیتر و گوسفند و بز بیشتر از 3 میلی لیتر در یک محل تعیین شده تزریق نگردد و در صورت نیاز به الزم به ذکر است در گاو بیشتر از 10 میلی لیتر و گوسفند و بز بیشتر از 3 میلی لیتر در یک محل تعیین شده تزریق نگردد و در صورت نیاز به 
تزریق هاي بیشتر در محل هاي متفاوت تزریق صورت گیرد.تزریق هاي بیشتر در محل هاي متفاوت تزریق صورت گیرد.تزریق هاي بیشتر در محل هاي متفاوت تزریق صورت گیرد.

گاوگاوگاو
 گوشت: 22 روز گوشت: 22 روز گوشت: 22 روز

شیر: 9 روزشیر: 9 روزشیر: 9 روز
گوسفند و بزگوسفند و بزگوسفند و بز

گوشت: 20 روزگوشت: 20 روزگوشت: 20 روز

همزمان با کاتیون هاي 2 و 3 ظرفیتی (کلسیم، منیزیم، آهن و مس) استفاده نشود.همزمان با کاتیون هاي 2 و 3 ظرفیتی (کلسیم، منیزیم، آهن و مس) استفاده نشود.همزمان با کاتیون هاي 2 و 3 ظرفیتی (کلسیم، منیزیم، آهن و مس) استفاده نشود.

تتراسایکلین ها ممکن است با خواص باکتري کشی داروهاي پنیسیلینی ، سفالوسپورینی و آمینوگلیکوزیدي تداخل داشته باشد.تتراسایکلین ها ممکن است با خواص باکتري کشی داروهاي پنیسیلینی ، سفالوسپورینی و آمینوگلیکوزیدي تداخل داشته باشد.تتراسایکلین ها ممکن است با خواص باکتري کشی داروهاي پنیسیلینی ، سفالوسپورینی و آمینوگلیکوزیدي تداخل داشته باشد.

در حیواناتی که ازدیاد حساسیت به تتراسایکلی نها یا مواد جانبی داخل دارو دارند و همچنین در حیواناتی که داراي اختالل عملکردي کلیه و کبد هستنددر حیواناتی که ازدیاد حساسیت به تتراسایکلی نها یا مواد جانبی داخل دارو دارند و همچنین در حیواناتی که داراي اختالل عملکردي کلیه و کبد هستنددر حیواناتی که ازدیاد حساسیت به تتراسایکلی نها یا مواد جانبی داخل دارو دارند و همچنین در حیواناتی که داراي اختالل عملکردي کلیه و کبد هستند
نیز  مصرف نگردد.نیز  مصرف نگردد.نیز  مصرف نگردد.

در سگ، گربه و اسب مصرف نگردد.در سگ، گربه و اسب مصرف نگردد.در سگ، گربه و اسب مصرف نگردد.

ممکن است واکنش محیطی گذرا در اطراف محل تزریق (تورم و درد) ایجاد گردد.ممکن است واکنش محیطی گذرا در اطراف محل تزریق (تورم و درد) ایجاد گردد.ممکن است واکنش محیطی گذرا در اطراف محل تزریق (تورم و درد) ایجاد گردد.

همانند تمام تتراسایکلین ها، واکنش هاي آلرژیک و حساسیت خفیف نیز ممکن است رخ دهد.همانند تمام تتراسایکلین ها، واکنش هاي آلرژیک و حساسیت خفیف نیز ممکن است رخ دهد.همانند تمام تتراسایکلین ها، واکنش هاي آلرژیک و حساسیت خفیف نیز ممکن است رخ دهد.
در حیوانات جوان، ممکن است بر اثر رسوب تتراسایکلین رنگ غیرعادي بر روي دندان و استخوان ها ایجاد گردد.در حیوانات جوان، ممکن است بر اثر رسوب تتراسایکلین رنگ غیرعادي بر روي دندان و استخوان ها ایجاد گردد.در حیوانات جوان، ممکن است بر اثر رسوب تتراسایکلین رنگ غیرعادي بر روي دندان و استخوان ها ایجاد گردد.

ممکن است باعث اختالالت گوارشی شود.ممکن است باعث اختالالت گوارشی شود.ممکن است باعث اختالالت گوارشی شود.

در صورت خود تزریق تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه کرده و بروشور یا برچسب آن را نشان دهید.در صورت خود تزریق تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه کرده و بروشور یا برچسب آن را نشان دهید.در صورت خود تزریق تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه کرده و بروشور یا برچسب آن را نشان دهید.

افراد داراي ازدیاد حساسیت به تتراسایکلین ها باید از هرگونه تماس با این فرآورده دارویی دامپزشکی خودداري کنند.افراد داراي ازدیاد حساسیت به تتراسایکلین ها باید از هرگونه تماس با این فرآورده دارویی دامپزشکی خودداري کنند.افراد داراي ازدیاد حساسیت به تتراسایکلین ها باید از هرگونه تماس با این فرآورده دارویی دامپزشکی خودداري کنند.

از تماس دارو با چشم و پوست خودداري گردد و اگر در معرض چشم قرار گرفت، سریعا موضع را با آب فراوان بشویید.از تماس دارو با چشم و پوست خودداري گردد و اگر در معرض چشم قرار گرفت، سریعا موضع را با آب فراوان بشویید.از تماس دارو با چشم و پوست خودداري گردد و اگر در معرض چشم قرار گرفت، سریعا موضع را با آب فراوان بشویید.

در دماي بین 25-10 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداري گردد.در دماي بین 25-10 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداري گردد.در دماي بین 25-10 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداري گردد.
حداکثر 28 روز پس از باز کردن درب دارو مصرف گردد.حداکثر 28 روز پس از باز کردن درب دارو مصرف گردد.حداکثر 28 روز پس از باز کردن درب دارو مصرف گردد.

ویال هاي 100 و 250 میلی لیتريویال هاي 100 و 250 میلی لیتريویال هاي 100 و 250 میلی لیتري
شرکت تولید کننده: البیانا اسپانیاشرکت تولید کننده: البیانا اسپانیاشرکت تولید کننده: البیانا اسپانیا

شرکت وارد کننده: سرور فجرشرکت وارد کننده: سرور فجرشرکت وارد کننده: سرور فجر
شرکت توزیع کننده: پخش سراسري پارسیان پخش اکسیرشرکت توزیع کننده: پخش سراسري پارسیان پخش اکسیرشرکت توزیع کننده: پخش سراسري پارسیان پخش اکسیر

مدت زمان منع مصرفمدت زمان منع مصرفمدت زمان منع مصرف

تداخالت داروییتداخالت داروییتداخالت دارویی

موارد منع مصرفموارد منع مصرفموارد منع مصرف

عوارض جانبیعوارض جانبیعوارض جانبی

موارد احتیاطموارد احتیاطموارد احتیاط

شرایط نگهداريشرایط نگهداريشرایط نگهداري

بسته بنديبسته بنديبسته بندي

شیر: 9 روزشیر: 9 روزشیر: 9 روز
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