ف اب ف ففـو

فيـرمكتيـن – بمــص
محمول لمحقن

عالج جهازي ضد الطفيميات
لمضأن والماعز واألبقار والجواميس والجمال
التركيب:

كؿ مؿ يحتوي على:

ممغم

ايفريكتيٍ

10

كهورسونوٌ

 100ممغم

الخواص:


اإليفرمكتين (مشتقات األفيرمكتيف) اامأموف اال تعماؿ ووا ع اافعااية ضد إصابات ااطفيليات ااداخلية وااخارجية ااتي تهاجـ



تعمؿ مادة األيفرمكتيف على إثارة ااجهاز ااعصبي الطفيليات اتفرز مادة (جاما أميدو بيوتريؾ) وااتي تعمؿ بدورها كداقؿ عصبي

ااثروة ااحيوادية.

كيميائي اإلشارات بيف ااخييا ااعصبية دف ها أو بيف ااخييا ااعصبية وااعضلية حيث تتقطع تلؾ اإلشارات مما يؤدي إاى شلؿ
ااطفيليات وموتها.


يتميز ب رعة ادتشاره في اادورة اادموية وطوؿ فترة إطراحه مف ااج ـ مما يؤدي إاى تأثير دائـ في مكافحة ااطفيليات.



كمورسولون :مادة فعااة ضد ااديداف ااكبدية بأطوارها اايرقية واابااغة وااذي تتميز ب رعة إدتشارها في اادورة اادموية حيث

تتداواها تلؾ ااديداف مؤدية إاى موتها دتيجة تثبيط األدزيمات ااحااّة الجلوكوز وااتي يعتبر اامصدر اارئي ي الطاقة في ااديداف.

االستطبابات:


الطفيميات الداخمية:


الديدان المعدية والمعوية:

هيمودكس ،شابيرتيا ،او ترتاجيا ،ديماتودايرس ،ترايكيوريس ،بودو تومـ ،كوبيريا ،ترودجيلويدس ،او يفاجو تومـ،

ترايكو ترودجايلس.




الديدان الرئوية :ديكتيوكوالس ،بروتو ترودجايلس ،ميتا ترودجايلس.



نغف األنف في الضأن :يرقات أو تريس أوفيس.



الديدان الكبدية :فاشيوال.

الطفيميات الخارجية:


التدويد (نغف الجمد في األبقار) :هيبوديرمابوفيس ،هيبوديرماايدياتوـ.



التدويد (نغف الجمد في أبقار المناطق اإلستوائية) :درماتوبياهوميديس.



التدويد (الذبابة الحمزونية) :كريزومابيزادا (مرحلة ااتطفؿ).



الجرب :اركوبتس ،ب وروبتس ،كوريوبتس.



القمل الماص :ايدوجداتس ،هيماتوبايدس ،وايدوبتس.



القمل القارص :داماايدا.



القراد.



دودة العين :ثييزيا.

الحقـــن

ف اب ف ففـو
الحقـــن

الجرعات:


يعطى حقداً تحت ااجلد وبجرعة واحدة.

الضأن والماعز واألبقار والجواميس والجمال 1 :مؿ  50 /كغـ مف وزف ج ـ.

فترة األمان:


الستهالك المحوم والحميب 28 :يوماً.

تنبيهات:


يجب عدـ حقف أكثر مف ( )10مؿ في موقع واحد.



يمكف تق يـ ااجرعة على مواقع حقف مختلفة.



ال يعطى الحيوادات ااحيبة أو خيؿ ( )28يوماً قبؿ ااوالدة.



احتماؿ حدوث تهيج تفاعلي موضعي عابر في موقع ااحقف.



يجب معااجة دغؼ ااجلد في األبقار بعد ادتهاء مو ـ ااذاببة اام ببة.



امعااجة ااجرب في ااضأف وااجماؿ :تعطى جرعة ثادية بعد أ بوع األغداـ وبعد ( )15يوماً الجماؿ.



يدصح بإعطاء اقاح كلو تريديا األغداـ قبؿ مكافحة ااديداف.

تحذيرات:


يجب غ ؿ االيدي بعد ا تعماؿ ااعيج.



تجدب ميم ة ااعيج العيوف واافـ وااجلد.



تجدب االكؿ وااشرب وااتدخيف اثداء ا تعماؿ ااعيج.



يجب عدـ تلويث اابرؾ وقدوات ومصادر اامياه.



يجب ااتخلص مف ااعبوات اافارغة بطريقة مأمومة و ليمة.

التخزين:

يحفظ في مكاف جاؼ معتـ وبدرجة ح اررة أقؿ مف º 30ـ.

العبوات:

( )100 ،50مؿ.

