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: الخواص
 تركيبة مشتركة مف صاديف بكتيرييف مما يؤدي إاى تقوية اافعااية ضد اابكتيريا ذات صبغة جراـ اإليجابية واا لبية. 

  تزيد مادة ااترايميثوبريـ مف مفعوؿ اا لفا وذاؾ بتثبيطه إدزيـ ااخلية اابكتيرية ااضروري اعملية تحويؿ حامض اافوايؾ إاى
فيما تقـو مادة اا لفا . (أ. ف . د )وااذي يعتبر ضروريًا اتخليؽ حامض دواة ااخلية  (حامض اافوايدؾ)ااشكؿ ااحيوي واافاعؿ 

وذاؾ مف خيؿ تثبيط ا تفادة ااخلية مف حامض ااباراميدوبدزويؾ ااحيوي )بمدع تخليؽ حامض اافوايؾ في ااخلية اابكتيرية 
، األمر ااذي يجعلها تتوقؼ عف اإلدق اـ وااتكاثر، وبااتااي فإف ااتأثير ااتعاضدي المادتيف على عملية األ تقيب (اها
 .البكتيريا ي اعد على موتها (االيض)

 

: اإلستطبابات
 يعطى المجترات وااخيوؿ وااكيب وااقطط وااخدازير. 

 المعااجة ااجهازية ضد ااعديد مف األمراض اابكتيرية : 

 اارشح واإلاتهاب ااُشعبي اارئوي وااتهاب ااقصبات ااهوائية ااخ :إصابات الجهاز التنفسي  ...
 وااتهاب ااغشاء اابريتودي واادزالت اامعدية اامعوية، (اادوزدتاريا) اإل هاالت واازحار اافبريودي :إصابات الجهاز الهضمي ،

 ...ااخ  (ااكلو تريديا)وااكوالي واا ااموديي واابا تريي وزحار ااحميف 

 ااتهاب ااكلى واامثاده، ااتهاب اارحـ واامهبؿ وعدؽ اارحـ:إصابات الجهاز البولي التناسمي  . 

 اامعااجة ااداعمة الاتهاب ااضرع وأجاالكتيا ااخدازير. 

 األدتاف اادموي وتعفف ااظلؼ، وااجروح وااتقيحات ااجلدية. 

 إصابات ااعيف واافـ واألذف. 

 الوقاية مف ااعدوى اابكتيرية بعد ااعمليات ااجراحية وااوالدة. 

 معااجة ااعدوى اابكتيرية اامصاحبة األمراض اارئوية اافيرو ية. 

 

: الجرعات 
 كغـ وزف ج ـ حقدًا بااعضؿ16/ مؿ 1: المجترات والخنازير . 

   كغـ وزف ج ـ حقدًا بااوريد ببطء16/ مؿ 1           : الخيول . 

  كغـ وزف ج ـ حقدًا تحت ااجلد فقط8/ مؿ 1     : الكالب والقطط . 

  أياـ (5-3)في ااحاالت ااشديدة تكرر اامعااجة يوميًا وامدة. 
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:  فترة األمان

 ( يوماً 18 :لحوم الضأن) أياـ، 10: الستهالك المحوم . 
 ثيثة أياـ: إلستهالك الحميب . 

 

:  تنبيهات
 ال يعطى في حاالت إصابات ااكبد وااكلى. 

 أثداء اامعااجة ، يجب تزويد ااحيواف بكمية كافية مف ماء ااشرب تجدبًا اتبلور وتر ب اا لفا في ج مه. 

 يدصح بعدـ ا تعماؿ مركبات فلوموكويف أثداء اامعااجة بهذا اام تحضر .
 

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