
 

 

 

 ف ابفففففـوو
 الحقن

 

 ميــــــــمــــــــــودون
محمول لمحقن 

: كل مل يحتوي عمى: التركيب
 ممغم 20ميموكسيكام       

:  االستطبابات
ويستخدم في حاالت . يستخدم في التهابات الجهاز التنفسي الحادة مع المضادات الحيوية المناسبة لمحد من عالمات السريرية في الماشية : األبقار

. اإلصابة باإلسهال مترافقًا مع مركبات معالجة الجفاف لمحد من العالمات السريرية عند العجول االكثر من اسبوع واحد من العمر
و التخفيف من االلم الذي يصاحب مغص الخيول . يستخدم في التخفيف من اإللتهابات و الألالم في اضطرابات الهيكل العضمي الحادة المزمنة: الخيول

: الجرعات
جرعة واحدة لمحقن تحت الجمد أو في الوريد  : االبقار

 .مترافق مع العالج بالمضادات الحيوية أو مع مركبات معالجة الجفاف حسب الحاجة ( كغم100/ مل 2.5)كغم /  ممغم ميموكسيكام 0.5 
جرعة واحدة في الوريد  :الخيول
 . ( كغم100/  مل 3)كغم / ممغم ميموكسيكام 0.6

 ساعة من 24كغم من وزن الجسم بعد /  ممغم ميموكسيكام 0.6لمواصمة العالج في جرعة  (كمعمق)مل عن طريق الفم /  ممغم 15يستخدم ميمودون 
 .جرعة الحقن الوريدي

: موانع االستعمال
 ال تستخدم في الحاالت التالية: 

 . أسابيع من العمر6في الخيول التي تبمغ أقل من  -
 .في االبقار التي تبمغ أقل من أسبوع واحد من العمر لمعالجة حاالت اإلسهال -
 .الفرس الحامل أو المرضعة  -
 .الحيوانات التي تعاني من إختالل وظائف الكبد، القمب أو الكمى واإلضطرابات النزفية، أو عندما يكون هناك دليل عمى وجود قرحة معدية -
 .حاالت فرط الحساسية لممادة الفعالة -

 :محاذير اإلستخدام
.  قد يالحظ عند الحقن، تحتح الجمد أو الحقن العضمي تورم عابر في مكان الحقن ولكن سرعان ما يختفي دون تدخل: االبقار -
 . من الممكن أن تحدث ردود فعل الحساسية وينبغي التعامل معها بطريقة عرضية:الخيول -
. (األدوية المضادة لإللتهاب)الحيوانات التي تعاني من حساسية لمعقاقير المضادة لإللتهاب غير الستيرودية  -

 :فترات السحب
.  يوماً 15:  المحوم: االبقار

.  أيام5: الحميب 
 . أيام5:  المحوم:الخيول

: التخزين
. م °30يحفظ في مكان جاف و بدرجة حرارة أقل من 

 .مل (100، 50): العبوات


