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:  الخواص
: ااصاد اابكتيري وا ع ااطيؼ وجهازي اافاعلية ضد اابكتيريا ااتااية

 اامكورات ااعدقودية وااعقدية وااكورايف وااكلو تريديا واألري بلوثريكس: اابكتيريا ذات صبغة جراـ اإليجابية. 

 (ااكوالي واابا تريي وااعصيات ااشعاعية وااموراك ي): اابكتيريا ذات صبغة جراـ اا لبية. 

  وااهيموفيلوس واا بيروكيتا وااكيميديا واالبتو بيرا وااركت يا واالي تيريا وبعض اافيرو ات  (اابروتوزوا)اامايكوبيزما واألوايات
 .ااكبيرة

 امتصاصه وادتشاره في ااج ـ  ريع. 

 

: األستطبابات
 الضأف وااماعز واألبقار وااجواميس وااجماؿ وااخدازير وااكيب وااقطط واألرادب واادواجف. 

 معااجة ااحاالت ااتااية : 

  تعفف (موراك ي)، ااتهاب ااقردية وااملتحمة ااخمجي (اكتيدوبا يلوس)، اال اف اامتخشب (اابا تريي)حمى ااشحف ،
 .، رشح ااخدازير، األجاالكيتا اامعدية في ااخدازير( بيروكيتا)ااظلؼ، دفتريا ااعجوؿ، دوزدتاريا ااخدازير 

  (ااركت يا)، االبتو بيرا في ااعجوؿ، اارشح ااقلبي في األبقار (األدابيزما، ااثايليريا)األوايات. 

 إجهاض ااكيميديا في ااضأف وااماعز. 

 ااجمرة ااعرضية، اإلرتشاح ااخبيث في ااضأف(ااحميف" دوزدتاريا"زحار )األدتروتوك يميا : ااكلو تريديا ،. 

 اادزالت اامعوية واإل هاالت. 

 األدتاف اادموي، ااتقيح اادموي، ااتهاب ااغشاء اابريتودي، ااتهاب اا رة واامفاصؿ، ااتهاب ااجلد وااجروح وااخّراج. 

 اامعااجة ااداعمة الاتهاب ااضرع. 

 ااتهاب اارئة وااشعب ااهوائية واارشح ااخ: أخماج ااجهاز ااتدف ي.... 

 ااتهاب ااكلى واامثادة ااخ: اخماج ااجهاز اابواي... 

 ااتهاب اارحـ وعدقه، ت مـ ااحمؿ ااخ: أخماج ااجهاز ااتدا لي.... 

 ااوقاية مف ااتلوث واإلاتهابات بعد ااوالدة وااعمليات ااجراحية. 

 األخماج اابكتيرية اامصاحبة األمراض اافيرو ية. 

 واادزالت اامعويةياإل هاالت واإلاتهاب اارئو: األرادب . 

 واارشح اامزمف ومرض ااعرؼ األزرؽ  (كورايزا)ااكوالي، وااتهاب ااتجاويؼ األدفية واارشح اامعدي : اادواجف
 .واامايكوبيزما
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 .( أياـ5-3مدة اامعااجة ): الجرعات

 يعطى حقدًا عميقًا بااعضؿ أو تحت ااجلد. 

 األبقار والجواميس والجمال والضأن والماعز والخنازير : 

. كغـ وزف ج ـ يومياً 10/  مؿ 0.3-0.8
 الكالب والقطط: 

.  كغـ وزف ج ـ يومياً 5 / 0.5-1
 الدواجن واألرانب: 

.  مؿ الحيواف ااواحد يومياً 0.5-2
 يفضؿ تق يـ ااجرعات على عدة مواقع حقف اتقليؿ حدوث ااتهيج. 

 

 

: فترة األمان
 أ بوعاف: الستهالك المحوم. 

 أياـ5: الستهالك الحميب . 

 

: تنبيهات
 يفضؿ تق يـ ااجرعات على عدة مواقع حقف. 

 إحتماؿ حدوث توـر موضعي عابر ابضعة أياـ في موقع ااحقف. 

 ال يعطى مع اابد ليف وم تحضرات ااكاا يـو وااحديد تجدبًا احدوث تداخيت دوائية. 

 

 . ° ـ30 يحفظ في مكاف جاؼ معتـ وبدرجة حرارة أقؿ مف :التخزين
 

 .مؿ (100، 50): العبوات
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