
 ف ابفففففـوو 
 الصادات البكتيرية

  %50 –تـــايمــوزيـــن 
 بودرة قابمة لمذوبان في الماء

 والحمام (الرومي)لمدجاج والحبش 
 

:  كل غم تحتوي:التركيب
 

 ممغم 500 (حايلىزيي حارحريج)حايلىزيي 
 

 :الخواص
  ذو الفعالية الواسعة الطيف والقوية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام  (مجموعة الماكرواليد )يعتبر التايموزين من الصادات الحيوية

 .المكورات العنقودية والعقدية والكوراين والكموستريديا والبكتيريا الثانوية المصاحبة لألمراض الفيروسية: االيجابية

  وكذلك  (كالميديوزيس-مجموعة بستاكوزيس)التايموزين فعال جدا ضد إصابات المايكوبالزما كما أن لو تأثيرًا عمى بعض أنواع الركتسيا
 .الييموفيموس جاليسبتكوم

  تتأثر أيضًا بمفعول التايموزين (الباستريال، كامبمو باكتر)ىناك بعض انواع من البكتيريا ذات صبغة جرام السمبية. 
 

 : اإلستطبابات
  لموقاية والمعالجة من إصابات المايكوبالزما والرشح المزمن والتياب االكياس اليوائية والتياب األغشية الزاللية لممفاصل والتياب التجاويف

  .(سبيروكيتا)االنفية والكالميديا وزىري الطيور 

 حاالت اإلجياد الناتجة عن المقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعمف واختالف األحوال الجوية. 

 

  :الجرعات
 وتذاب جيدًا ، ثم يضاف المحمول اإلى كمية الماء المقررة (وال يعكس) %50تايموزين  لتر ماء إلى 2يضاف : تحضير المحمول.  

 المعالجة : 

 لتر من ماء الشرب 200لكل % 50غم من تايموزين  200%( 0.05محمول ) :أمراض الجهاز التنفسي والحاالت االخرى في الدواجن 
 . أيام وذلك حسب شدة االصابة5-3لمدة 

 يعطى لمعالج والوقاية من ىذا المرض% 0.5محمول : زهري الطيور. 

 مرات يوميًا مع ماء الشرب4/ ممغم فعالية لكل كغم وزن جسم 25-15يعطى : طيور الحمام . 

. كغم وزن جسم ، اربع مرات يوميًا مع الماء/  غم 0.050 – 0.030: 
 

 لتر من ماء الشرب وذلك حسب البرنامج التالي200 غم لكل 200 يعطى :برنامج الوقاية -: 

 دجاج المحم : 

 .يعطى في االسبوع األول من العمر لمدة ثالثة أيام -

 .يعطى في االسبوع الرابع من العمر لمدة يوم واحد -
 

 فراخ البياض: 

 .يعطى في االسبوع األول من العمر لمدة ثالثة أيام -

 .يعطى في االسبوع الرابع من العمر لمدة يوم واحد -

 .يعطى في كل من االسبوع التاسع واالسبوع العشرين من العمر لمدة يومين -
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 قطعان االمات: 

 .يعطى في االسبوع األول من العمر لمدة خمسة أيام -

 :- يعطى لمدة يومين في كل من اسابيع العمر التالية  -

 .الرابع والتاسع والسادس عشر والعشرين والرابع والعشرين 
 

  (الرومي)طيور الحبش:  

 .يعطى في االسبوع األول من العمر لمدة خمسة أيام -

 .يعطى في االسبوع الثالث من العمر لمدة يوم واحد -

 

 . أسبوع:الستهالك المحوم: * فترة األمان

 

 : تنبيه
 ال ينصح باستعمالو لدجاج بيض المائدة. 
 أثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض لالستيالك البشري. 

  
 .و°30 يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من :التخزين

 

 .وأوزان أخرى ( غم 113 ):العبوات
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