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: الخواص
 مدر البوؿ قوي و ريع اامفعوؿ. 

 يزيد مف افراز ااماء وعدصر ااصوديـو مف ااج ـ، وبدوف تأثير على اابوتا يـو. 

 فعاؿ حتى في حاالت ارتشاح وتلؼ ااُكبيبات ااكلوية. 
 

: االستطبابات
 األبقار وااخيوؿ وااكيب وااقطط وااخدازير. 

 ا ت قاء ااضرع واامدطقة ااشرجية في االبقار واالفراس عدد ااوالدة. 

  في ذكور ااحيوادات (وعاء ااخصية)ا ت قاء ااصفف. 

 اامعااجة ااداعمة التخلص مف ا ت قاء ااقفص ااصدري واابطدي وااقلبي واارئوي واامفصلي واالوتار. 

 اامعااجة ااداعمة بحاالت ااعرج وااشلؿ في ااخيوؿ. 

  اال ت قاء دتيجة دقص اابروتيف في ااج ـ اوجود مادة اازالؿ في ااجهاز اابواي، واضرار ااكبد اامت بب عف خلؿ عملية
 .واصابات ااطفيليات، و وء ااتغذية (االيض)اال تقيب 

 اال ت قاء ااجلدي دتيجة تضرر االوعية اادموية واات مـ وااكدمات وااح ا ية واارضوض وااجروح وااتهاب ااجلد وااجراحة .
 

 : الجرعات

 يعطى حقدًا بااعضؿ او بااوريد ببطء. 

 اعات (8-6) مؿ مرة او مرتيف يوميًا كؿ 10 - 5: الخيول . 

 اعات (8-6)مؿ مرتيف كؿ  (5) مؿ مرة واحدة او 10: االبقار . 

 اعات (8-6) كغـ وزف ج ـ مرة او مرتيف يوميًا كؿ 5/  مؿ0.50 – 0.25: الكالب والقطط . 

 (او تحدد ح ب خبرة ااطبيب اامعااج) كغـ وزف ج ـ مرة واحدة 10/  مؿ1: الخنازير. 
 

: فترة االمان
 يوماف:الستهالك المحوم والحميب  .

 

: تنبيهات
  ال ي تعمؿ في حاالت اافشؿ ااكلوي وقّلة اابوؿ وادقطاعه، وااتهاب ااكلى ااحاد، ودقص االميح في ااج ـ، وااجرعات اازائدة

 .امادة ااديجتااس

 احتماؿ حدوث ضعؼ ااتأثير ااعيجي ب بب زيادة ا تهيؾ ااماء. 

 زيداة االدرار اابواي مع تداوؿ محلوؿ كلوريد ااصوديـو. 

 احتماؿ حدوث تشدجات في حااة دقص ااكاا يـو ادى ااحيواف .
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