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محمول لمحقن 
لممجترات والخيول والكالب والقطط والخنازير والدواجن 

 
 :كؿ مؿ يحتوي على: التركيب

 

 ممغم 50 (كبريتات انجُتاييسيٍ)جُتاييسيٍ 
 

:  الخواص
  بفعاايته ااوا عة ااطيؼ و ااقوية ضد اابكتيريا ذات صبغة جراـ  (مجموعة اميدوجييكو ايد)يتميز ااصاد ااحيوي جدتامي يف

ااكوالي واا ااموديي واابا تريي واالي تريا واافبريو واامكورات ااعدقودية وااعقدية وااب ودوموداس : اا لبية واإليجابية 
 .واالري بلوثريكس وغيرها 

  اعة، وب بب إطراحه دوف أف يطرأ عليه أية 24-12يتـ امتصاصه ب رعة مف موقع ااحقف مع بقاءه في اادـ واألد جة امدة  
 .تغيرات مف خيؿ ااكلى مما يجعؿ تركيزه عاايًا في ااجهاز اابواي

 

:  االستطبابات
 المجترات وااخيوؿ وااكيب وااقطط وااخدازير واادواجف. 

 االاتهاب اارئوي وااقصبات وااُشعب ااهوائية:إصابات الجهاز التنفسي . 

 إاتهاب اامعدة واابريتوف واادزالت اامعوية واإل هاالت ااعادية واامدممة وزحار اافبريو:إصابات الجهاز الهضمي . 

 ااتهاب ااكلى وااحااب واامثادة:إصابات الجهاز البولي . 

 (كعيج داعـ) ااتهاب اارحـ وعدؽ اارحـ، وااتهاب ااضرع :إصابات الجهاز التناسمي. 

 اات مـ اادموي وااتهاب اامفاصؿ واصابات ااجلد وااجروح. 

  ًوقاية اامواايد ااجدد وااحيوادات ااصغيرة واامفاطيـ مف اادفوؽ اامبكر وكذاؾ ااصيصاف اافاق ة حديثا. 

 

. (يعطى حقدًا بااعضؿ أو تحت ااجلد أو باادقع داخؿ اارحـ): الجرعات
 الحقن بالعضل: 

 كغـ وزف ج ـ50/  مؿ 4-2 :المجترات والخيول . 

 كغـ وزف ج ـ10/  مؿ 1: الكالب والقطط والخنازير . 

 تعطى جرعتاف في اايـو األوؿ، ثـ مرة واحدة يوميًا وامدة أ بوع. 

  (بالرقبة)الحقن تحت الجمد: 

 0.4ثـ يحقف  (100:1)يخفؼ ااعيج بااماء أو بمحلوؿ ااملح ااف يواوجي اامعقميف بد بة : الصيصان عمر يوم واحد 
 .مؿ اكؿ صوص

  ( 20:1)يخفؼ ااعيج بااماء أو بمحلوؿ ااملح ااف يواوجي اامعقميف بد بة : يوم (3-1)عمر  (الرومي)صيصان الحبش
 . مؿ اكؿ صوص حبش0.4ثـ يحقف

 أياـ5-4اتر امدة /  مؿ 2: لمدواجن مع ماء الشرب . 

  (حاالت التهاب الرحم وعنقه)الجرعة بالنقع داخل الرحم: 

 مؿ مف محلوؿ ااملح ااف يواوجي اامعقـ50-20 مؿ مرة يوميًا مخففة مع 4 :األبقار . 

 أياـ5-3 مؿ مف محلوؿ ااملح ااف يواوجي اامعقـ وامدة 500-200 مؿ يوميًا مخففة مع 50-40 :األفراس . 

 في حااة ااتهاب اارحـ ااصديدي، يجب تدظيؼ اارحـ اواًل مف االفرازات ااصديدية قبؿ اامعااجة. 

 ال ي تعمؿ يـو إجراء ااشبا ايفراس. 
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:  فترة األمان

 يوماً 45: إلستهالك المحوم . 

 ثيثة أياـ: إلستهالك الحميب. 
 

: تنبيهات
  ال يعطى مع م تحضرات ااتخدير أو ااتي ت بب ارتخاء ااعضيت أو م تحضرات األميدو جييكو يد األخرى أو م تحضرات

 .(ااكواي تيف)اابوايمك يف 

 ال يعطى في حاالت إضطراب ااكلى. 

 

 .ـ° 30يحفظ في مكاف جاؼ معتـ وبدرجة حرارة أقؿ مف : التخزين
 

 .مؿ (100، 50 ):العبوات
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