ف اب ف ففـو

ليـــدوفــــــاب – % 2
محمول لمتخدير الموضعي بالحقن
التركيب:

كؿ مؿ يحتوي على:

نيدوكيٍ هيدروكهورايد

 20ممغم

الخواص:


مخدر موضعي فعاؿ مف مجموعة (األميد) و ذو مية متددية وفعااية تدوـ طوييً.

االستطبابات:


مخدر موضعي قوي التخدير االرتشاحي وفوؽ جافية ااعصب وااحاصر العصب.

الجرعات :


ي تعمؿ الضأف وااماعز واألبقار وااخيوؿ وااكيب وااقطط وااخدازير.



يعطى دائما بااحقف اابطيء.



تعتمد ااجرعة على حجـ ااحيواف ومدطقة ااحقف.



التخدير فوق جافية العصب ):(EPIDURAL
(حيث يحقف اامخدر في ااحيز فوؽ ااجافية خلؼ ااحبؿ ااشوكي).
 األبقار والخيول

 15 – 5 :مؿ.

 الكالب والقطط

 1 :مؿ  5 /كغـ وزف ج ـ.

 العجول والضأن والماعز  10 – 3 :مؿ.


التخدير الحاصر لمعصب ):(N. BLOCK
(يحقف اامخدر في اامدطقة اامجاورة تماماً العصب حيث يدفذ ااى ااعصب).
 األبقار و الخيول  20 – 5 :مؿ.



التخدير االرتشاحي:(INFILTRATION) :
 بااحقف ااموضعي تحت ااجلد أو بااعضؿ.
(حيث يحقف اامخدر داخؿ ادمة ااجلد او تحت ااجلد او حوؿ جزء مف ااجلد).
 يتـ أوالً عمؿ محلوؿ مخفؼ بد بة  1( %0.5مؿ مف اام تحضر  3 +مؿ ماء معقـ) ،ثـ يحقف كما يلي:
 األبقار

 100 – 5 :مؿ.

 الخيول  50 – 2 :مؿ.

 الخنازير  80 – 60 :مؿ (اجراحة اابطف).
 الكالب

 10 – 2 :مؿ (ابتر ااذيؿ  5 -0.5 :مؿ).

 القطط

 4 – 0.5 :مؿ (موضعياً تحت ااجلد الجراحة ااب يطة).

الحقـــن

ف اب ف ففـو
الحقـــن

فترة األمان:


الستهالك المحوم والحميب 5 :أياـ.

تنبيهـات:


ال يعطى حقداً بااوريد.



ال يعطى الحيوادات ااتي اديها ح ا ية معروفة امادة االيدوكيف.



ااتخدير فوؽ جافية ااعصب :ال ي تعمؿ الكيب وهي في حااة ااتوتر خشية حدوث صدمة اها.

تأثيرات جانبية:


باارغـ مف أف االيدوكيف مقبوؿ األ تعماؿ  ،إال أده قد تحدث أحياداً تفاعيت ضاره دتيجة فرط ااح ا ية ادى ااحيواف أو



في حااة حدوث صعوبة في ااتدفس  ،يجب إعطاء األوك جيف أو إجراء ااتدفس اإلصطداعي.



قد تحدث أحياداً صدمة أو تشدجات أو دعاس عدد إعطاء جرعة كبيرة بااوريد  ،وفي مثؿ هذه ااحااة  ،يعطى بااوريد أيضاً

ااجرعة اازائدة أو ااخطأ بااحقف.

مهدئات (ااباربتيورات) بهدؼ اا يطرة على إ تثارة ااجهاز ااعصبي ،باإلضافة إاى إعطاء األوك جيف أو إجراء ااتدفس
األصطداعي.

التخزين :
العبوات:

يحفظ في مكاف جاؼ معتـ وبدرجة ح اررة أقؿ مف  º30ـ.

( )100 ،50مؿ.

