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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

 ( تارتارات )             200 میلی گرم ( تارتارات )             200 میلی گرم ( تارتارات )             200 میلی گرم

ماکرولیدها وسیع الطیف می باشند و بر باکتري هاي گرم مثبت، برخی باکتري هاي گرم منفی ها ( غیر از کلی فرم ها ) و مایکوپالسما اثر دارند.ماکرولیدها وسیع الطیف می باشند و بر باکتري هاي گرم مثبت، برخی باکتري هاي گرم منفی ها ( غیر از کلی فرم ها ) و مایکوپالسما اثر دارند.ماکرولیدها وسیع الطیف می باشند و بر باکتري هاي گرم مثبت، برخی باکتري هاي گرم منفی ها ( غیر از کلی فرم ها ) و مایکوپالسما اثر دارند.

گاو : عفونت هاي تنفسی ناشی از پاستورال مولتوسیدا، آرکانوباکتریوم پایوژنز و فوزوباکتریوم نکروفوروم.گاو : عفونت هاي تنفسی ناشی از پاستورال مولتوسیدا، آرکانوباکتریوم پایوژنز و فوزوباکتریوم نکروفوروم.گاو : عفونت هاي تنفسی ناشی از پاستورال مولتوسیدا، آرکانوباکتریوم پایوژنز و فوزوباکتریوم نکروفوروم.

عفونت هاي سم ناشی از فوزوباکتریوم نکروفورومعفونت هاي سم ناشی از فوزوباکتریوم نکروفورومعفونت هاي سم ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم

تزریق داخل عضالنی عمیقتزریق داخل عضالنی عمیقتزریق داخل عضالنی عمیق

گاو : 20-10 میل یگرم تایلوزین به ازاي هر کیلو وزن بدن در روز ( برابر با 1-0/5 میل یلیتر به ازاي هر 10 کیلوگرم وزن بدن در روز) به مدت 5 روز متوالی.گاو : 20-10 میل یگرم تایلوزین به ازاي هر کیلو وزن بدن در روز ( برابر با 1-0/5 میل یلیتر به ازاي هر 10 کیلوگرم وزن بدن در روز) به مدت 5 روز متوالی.گاو : 20-10 میل یگرم تایلوزین به ازاي هر کیلو وزن بدن در روز ( برابر با 1-0/5 میل یلیتر به ازاي هر 10 کیلوگرم وزن بدن در روز) به مدت 5 روز متوالی.

الزم به ذکر است در گاو بیشتر از 25 میل یلیتر در یک محل تزریق نگردد و در صورت نیاز به تزریق هاي بیشتر در محل هاي متفاوت تزریق صورت گیرد.الزم به ذکر است در گاو بیشتر از 25 میل یلیتر در یک محل تزریق نگردد و در صورت نیاز به تزریق هاي بیشتر در محل هاي متفاوت تزریق صورت گیرد.الزم به ذکر است در گاو بیشتر از 25 میل یلیتر در یک محل تزریق نگردد و در صورت نیاز به تزریق هاي بیشتر در محل هاي متفاوت تزریق صورت گیرد.

ترکیب داروییترکیب داروییترکیب دارویی

مکانیسم اثرمکانیسم اثرمکانیسم اثر

50s50s50sاین خانواده دارویی با اثر بر قسمت        ریبوزوم مانع ساخت پروتئین و باعث نابودي باکتري ها می گردد.این خانواده دارویی با اثر بر قسمت        ریبوزوم مانع ساخت پروتئین و باعث نابودي باکتري ها می گردد.این خانواده دارویی با اثر بر قسمت        ریبوزوم مانع ساخت پروتئین و باعث نابودي باکتري ها می گردد.

موارد مصرفموارد مصرفموارد مصرف

میزان مصرفمیزان مصرفمیزان مصرف

روش مصرفروش مصرفروش مصرف

گاوگاوگاو

گوشت: 33 روزگوشت: 33 روزگوشت: 33 روز

شیر: 5 روزشیر: 5 روزشیر: 5 روز

در حیواناتی که ازدیاد حساسیت به تایلوزین و دیگر ماکرولیدها دارند و همچنین در حیواناتی که داراي اختالل عملکردي کلیه و کبد هستند نیز مصرف نگردد.در حیواناتی که ازدیاد حساسیت به تایلوزین و دیگر ماکرولیدها دارند و همچنین در حیواناتی که داراي اختالل عملکردي کلیه و کبد هستند نیز مصرف نگردد.در حیواناتی که ازدیاد حساسیت به تایلوزین و دیگر ماکرولیدها دارند و همچنین در حیواناتی که داراي اختالل عملکردي کلیه و کبد هستند نیز مصرف نگردد.

در اسب ها و دیگر تک سمی ها اکیدا مصرف نگردد.در اسب ها و دیگر تک سمی ها اکیدا مصرف نگردد.در اسب ها و دیگر تک سمی ها اکیدا مصرف نگردد.

ممکن است افزایش نبض، افزایش تنفس و تورم فرج (ولوا) ایجاد گردد.ممکن است افزایش نبض، افزایش تنفس و تورم فرج (ولوا) ایجاد گردد.ممکن است افزایش نبض، افزایش تنفس و تورم فرج (ولوا) ایجاد گردد.

واکنش هاي آلرژیک و شوك آنافیالکسی ممکن است به صورت نادر رخ دهد.واکنش هاي آلرژیک و شوك آنافیالکسی ممکن است به صورت نادر رخ دهد.واکنش هاي آلرژیک و شوك آنافیالکسی ممکن است به صورت نادر رخ دهد.

تایلوزین ممکن است باعث سوزش و تحریکات پوستی شود.تایلوزین ممکن است باعث سوزش و تحریکات پوستی شود.تایلوزین ممکن است باعث سوزش و تحریکات پوستی 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 ماکرولیدها مانند تایلوزین باید از هرگونه تماس با این فرآورده دارویی دامپزشکی خودداري کنند.افراد داراي ازدیاد حساسیت به ماکرولیدها مانند تایلوزین باید از هرگونه تماس با این فرآورده دارویی دامپزشکی خودداري کنند.افراد داراي ازدیاد حساسیت به ماکرولیدها مانند تایلوزین باید از هرگونه تماس با این فرآورده دارویی دامپزشکی خودداري کنند.

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

در دماي بین 25-10 درجه سانتی گراد نگهداري گردد.در دماي بین 25-10 درجه سانتی گراد نگهداري گردد.در دماي بین 25-10 درجه سانتی گراد 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

E1519بنزیل الکل (               )       5 میلی گرمبنزیل الکل (               )       5 میلی گرمبنزیل الکل (               )       5 میلی گرم

50s50s50sهمزمان با فلورفنیکول، لینکوزآمیدها و دیگر ماکرولیدها که مانند تایلوزین روي قسمت         ریبوزوم تأثیر دارند استفاده نگردد.همزمان با فلورفنیکول، لینکوزآمیدها و دیگر ماکرولیدها که مانند تایلوزین روي قسمت         ریبوزوم تأثیر دارند استفاده نگردد.همزمان با فلورفنیکول، لینکوزآمیدها و دیگر ماکرولیدها که مانند تایلوزین روي قسمت         ریبوزوم تأثیر دارند استفاده نگردد.
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