
 

 

 ف ابفففففـوو
الصادات البكتيرية 

 والفيتامينات

 كــولي ســايكميــن
 بودرة قابمة لمذوبان في الماء 

 
  :-كل غم يحتوي عمى: التركيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخواص
 تركيبة مشتركة بين صادين حيويين فعالين ضد البكتيريا المختمفة وبعض الفيروسات الكبيرة. 

 االوكسي تتراسايكمين ،صاد حيوي واسع الطيف ، جيازي التأثير وفعال ضد انواع البكتيريا المختمفة ذات صبغة جرام االيجابية والسمبية. 

 والفعالة ضد البكتيريا ذات صبغة جرام السمبية (مجموعة البوليمكسين )الكوليستين . 

  ونظرًا لضعف وبطء امتصاصو من االمعاء ، فان مفعولو يتركز موضعيًا فييا وبالتالي يظير تأثيره القوي عمى معالجة االصابات المعوية
 .البكتيرية

  الفيتامينات في المستحضر تنشط وتزيد من حيوية الجسم وتدعم مقاومتو لالمراض ، وتساعد عمى استمرار الصحة الجيدة وتحسين نسبة التحويل
 .الغذائي

 

 : اإلستطبابات
 لمدواجن والعجول والحمالن والسخول. 
  الكوالي والرشح المزمن والسالمونيال والمايكوبالزما والباستريال : لموقاية ومعالجة االمراض المختمفة  لمجيازين التنفسي واليضمي

 .والنـزالت المعوية واالسياالت (سبيروكيتا)واليكساميتيازيس والتياب التجاويف االنفية وزىري الطيور 

 حاالت االجياد الناتجة عن المقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعمف واختالف االحوال الجوية. 

 

 .( أيام6 – 4لمدة ): الجرعات
 المعالجة: 

 لتر من ماء الشرب200 غم  لكل 100: الدواجن . 

 كغم وزن جسم يوميًا مع ماء الشرب10/ غم0.5: العجول والحمالن والسخول . 
 

 الوقاية: 

 نصف الجرعة العالجية ولممدة نفسيا. 

 
 

 ممغم 0.9 3فيتامين ك ممغم 250 اوكسي تتراسايكمين هيدروكمورايد

 ممغم 2.6 2فيتامين ب وحدة دولية 800.000 كبريتات الكوليستين

ميكروغم  8 12فيتامين ب وحدة دولية 2000 فيتامين أ
 ممغم 16 حامض النيكوتينك وحدة دولية 550 3فيتامين د

 ممغم 6 بانتوثينات الكالسيوم وحدة دولية 0.6 فيتامين هـ
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: فترة االمان
 يوم14: الستهالك المحوم . 
 ايام4 :الستهالك البيض . 

 

 :تنبيهات

 اثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض لالستيالك البشري. 

 يجب عدم اضافة االمالح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي عمى العالج. 

 

 .م °25يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من : التخزين

 

 .غم (1000، 500، 250، 100 ):العبوات
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