
 

 

 ف ابفففففـوو
الصادات البكتيرية 

 والفيتامينات

 نيـــوسـايكميـــن
  بودرة قابمة لمذوبان في الماء

 
  :-كل غم تحتوي عمى: التركيب

 

 

 

 :الخواص
 نيوسايكمين يمثل عالجًا كاماًل، وذلك بفضل المزيج المتناغم من مضادات البكتيريا والتي تتكيف لعالج الجهاز الهضمي. 

 صاد حيوي واسع الطيف، فعال ضد أنواع البكتيريا ذات صبغة جرام االيجابية والسمبية، سبيروكيتس، ريكيتسييا، :  االوكسي تتراسايكمين
 .والكالميديا

 فعال ضد معظم أنواع البكتيريا ذات صبغة جرام االيجابية والسمبية و االصابات المعوية البكتيرية بما فيها الكوالي حتى ولو كان : النيومايسين
 .بتراكيز منخفضة

  االوكسي تتراسايكمين فعال ضد الميكروبات التي تحدث في مصل الدم و في الجهاز الهضمي، بينما تتركز فعالية النيومايسين في الجهاز
 .الهضمي

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

 

 :اإلستطبابات
 التهاب االمعاء، كوليرا الطيور، تيفوئيد الطيور، مرض البمورم، مونوسايتوسيس، والتهاب السرة والهكساميتيازيس:الدواجن . 

 بكتيريا الكوالي، أو السالمونيال، االنتروتوكسيميا، االصابات الثانوية لالمراض الفيروسية والبكتيريا التي :  التهاب االمعاء والتي تسببها:الثدييات
 . تصيب الجهاز التنفسي

 

 .( أيام5  – 3لمدة  ): الجرعات
 الدواجن: 

 لتر من ماء الشرب100 غم لكل 180: جرعة المعالجة . 

 نصف جرعة المعالجة ولنفس المدة: جرعة الوقاية. 
 

 الثديات: 
 غم لكل حيوان يوميا مع ماء الشرب أو الحميب2: الحمالن والسخول . 

ممغم  0.5 3فيتامين ك ممغم 55.55 أوكسي تتراسايكمين هيدروكمورايد
ممغم  0.002 2فيتامين ب ممغم 55.55 كبريتات النيومايسين 

ميكروغم  0.9 12فيتامين ب وحدة دولية 1.120 فيتامين أ
ممغم  8.9 حامض النيكوتينك وحدة دولية 250 3فيتامين د
ممغم  3.4 بانتوثينات الكالسيوم وحدة دولية 0.345 فيتامين هـ

ممغم  1.1 (حديد ، منغنيز ، زنك ، نحاس ، كوبالت  )وامالح المعادن  التالية 
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 أيام من حياته7 غم لكل عجل يوميا مع ماء الشرب أو الحميب الول 14: العجول . 

 غم لكل بقرة يوميا مع ماء الشرب الول شهر من فترة التسمين، في اخر شهر من فترة التسمين نكرر نفس الحمية14: بقر المحم . 
 
 

 

 

: فترة االمان
 اسبوع: الستهالك المحوم و البيض. 

 

 :تنبيهات

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

 

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

 

 .( غم180): العبوات
 

 


