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 % 20 –أوكسيدون مقوى 
مديـــــــــد التــــــــأثير 
لمحيوانات المختمفة 

 
: كل مل يحتوي عمى :التركيب

 

 ممغم 200أوكسي تتراسايكلين 
 

:  الخواص
: الصاد البكتيري واسع الطيف وجيازي الفاعمية ضد البكتيريا التالية

 المكورات العنقودية والعقدية والكوراين والكموستريديا واألريسبموثريكس: البكتيريا ذات صبغة جرام اإليجابية. 

 (الكوالي والباستريال والعصيات الشعاعية والموراكسال): البكتيريا ذات صبغة جرام السمبية. 

  والييموفيموس والسبيروكيتا والكالميديا والمبتوسبيرا والركتسيا والميستيريا وبعض الفيروسات الكبيرة (البروتوزوا)المايكوبالزما واألوليات. 

 امتصاصو وانتشاره في الجسم سريع. 

 

: األستطبابات
 لمضأن والماعز واألبقار والجواميس والجمال والخنازير. 

 معالجة الحاالت التالية : 

  تعفن الظمف، دفتريا العجول، (موراكسال)، التياب القرنية والممتحمة الخمجي (اكتينوباسيموس)، المسان المتخشب (الباستريال)حمى الشحن ،
 .، رشح الخنازير، األجاالكيتا المعدية في الخنازير(سبيروكيتا)دوزنتاريا الخنازير 

  (الركتسيا)، المبتوسبيرا في العجول، الرشح القمبي في األبقار (األنابالزما، الثايميريا)األوليات. 

 إجياض الكالميديا في الضأن والماعز. 

 الجمرة العرضية، اإلرتشاح الخبيث في الضأن(الحمالن" دوزنتاريا"زحار )األنتروتوكسيميا : الكموستريديا ،. 

 النزالت المعوية واإلسياالت. 

 األنتان الدموي، التقيح الدموي، التياب الغشاء البريتوني، التياب السرة والمفاصل، التياب الجمد والجروح والخّراج. 

 المعالجة الداعمة اللتياب الضرع. 

 التياب الرئة والُشعب اليوائية والرشح الخ: أخماج الجياز التنفسي.... 

 التياب الكمى والمثانة الخ: اخماج الجياز البولي... 

 التياب الرحم وعنقو، تسمم الحمل الخ: أخماج الجياز التناسمي.... 

 الوقاية من التموث واإللتيابات بعد الوالدة والعمميات الجراحية. 

 األخماج البكتيرية المصاحبة لألمراض الفيروسية. 
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: الجرعات
 يعطى حقنًا عميقًا بالعضل. 

  ايام (5-3)في الحاالت الشديدة، يمكن تكرار الجرعة بعد. 

  (.لمضأن والماعز والخنازير)مل  (5)، وال اكثر من (لالبقار والجواميس والجمال)مل في موقع الحقن الواحد  (20)ال يحقن اكثر من 

 كغم وزن جسم بجرعة منفردة10/مل 1: األبقار والجواميس والجمال والضأن والماعز والخنازير . 

 (كغم وزن جسم/ ممغم فعالية20                                                                  )

 

: فترة األمان
 يوم28 :الستهالك المحوم . 

 أيام4 :الستهالك الحميب . 

 

: تنبيهات
 ال يعطى لمخيول والكالب والقطط. 

 يفضل تقسيم الجرعات عمى عدة مواقع حقن. 

 إحتمال حدوث تورم موضعي عابر لبضعة أيام في موقع الحقن. 

  فورًا، وتتم المعالجة حسب االعراض ، عند  (االبنفرين)احتمال حدوث تفاعل تحسّسي، وفي مثل ىذه الحالة تعطى مضادات اليستامين
 .الضرورة

 ال يعطى مع البنسمين ومستحضرات الكالسيوم والحديد تجنبًا لحدوث تداخالت دوائية. 

 

 .م °30 يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من :التخزين
 

 .مل (100، 50): العبوات

 
 
 
 


