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مقدمة
تأسســت شــركة الصناعــات الدوائيــ�ة البيطريــة العربيــ�ة )أفيكــو( يف  عــام 1978 علــى يــد شــباب طموحــن بهــدف إنشــاء صناعــة أدويــة بيطريــة متمــزة وتقديــم خدمــات بيطريــة محرتفــة قــادرة علــى 

املنافسة.

نشــأت الشــركة وأزدهــرت أعمالهــا مــع نشــوء وإزدهــار قطــاع الرعايــة الصحيــة احليوانيــ�ة يف األردن وحتــت مظلــة مــن الثوابــت والقيــم تطــورت الشــركة تدريجيــًا كإحــدى الشــركات املتخصصــة ضمــن 
مجــال الصناعــات البيطريــة لتصبــح أفيكــو شــركة ال تعــرف احلــدود تــؤدي أعمالهــا بشــكل حيــوي مــن  خــالل فروعهــا ووكالئهــا املنتشــرين عــر املنطقــة واإلقليــم يف أكــر مــن 21 بلــدًا ضمــن 3 قــارات 

مختلفــة هــي اســيا وأوروبــا وافريقيــا.

تقــوم أفيكــو علــى تطويــر منتجاتهــا مــن خــالل دائــرة البحــث والتطويــر وحتــرص علــى ضمــان نوعيــة املنتــج مــن خــالل دعــم دائــم لدائــرة مراقبــة اجلــودة، ويتــم تصنيــع املنتجــات وفقــًا ألعلــى معايــر 
التصنيــع اجليــد العامليــة . 

حاليا أصبح لدين�ا منتجات مسجلة يف العديد من دول العالم، وكادرًا من املوظفن املؤهلن تأهياًل عاليًا لضمان كفاءة وفعالية األداء.



البحث والتطوير  يف  أفيكو

مــن أولويــات البحــث والتطويــر االهتمــام علــى تطوير وحتســن التكنولوجيــا بإجياد مســتحضرات 
عالجيــة فاعلــة تســاهم يف تشــخيص األمــراض احليوانيــ�ة والســيطرة علــى األمــراض احليوانيــ�ة 
والوقايــة مــن األمــراض احليوانيــ�ة اخلارجيــة وتأمــن ســالمة املنتجــات احليوانيــ�ة مــن أجــل 

تعزيــز اإلنت�اجيــة احليوانيــ�ة وضمــان الصحــة العامــة.
ــة  ــ�ارات املهم ــن اإلختب ــويج م ــؤ البيول ــوي والتكاف ــر احلي ــة التواف ــارب اخلاص ــراء التج ــام بإج القي
اخلاصــة باملنتجــات اجلديــدة وهــي يف صميــم أنشــطة القســم، هــذه األحبــاث تتــم يف مرافــق 
الشــركة ومختراتهــا وحتــت إشــراف مباشــر مــن الفنيــن وكمــا أن هنــاك أيضــًا تعــاون مكثــف مــع 
املنظمــات البحثيــ�ة األخــرى واملؤسســات الطبيــ�ة لدعــم الدراســات الــي يمكــن أن تســتفيد أدائنــ�ا 

ــ�ا النوعيــة. وحتســن إنت�اجيتن
مركــز البحــث والتطويــر  يف الواقــع يلعــب دورًا نشــطًا يف حــل العديــد مــن املشــاكل املتعلقــة بالــروة 
ــي  ــات ال ــن الدراس ــد م ــراءه العدي ــالل إج ــن خ ــة م ــن يف األردن واملنطق ــ�ة الدواج ــ�ة وتربي احليواني
ــة  ــات البيطري ــه اخلصــوص واملنتج ــى وج ــات أفيكــو عل ــ�اجئ ســاهمت يف تطويــر منتج حققــت نت

بشــكل عــام.
أنشــطة البحــث والتطويــر البيطريــة هــي يف الواقــع إســتثمار  أفيكــو علــى املــدى الطويــل، وحنــن 
ماضــون حاليــا يف العديــد مــن الرامــج البحثيــ�ة الــي تــم تصميمهــا لتلعــب دورًا أساســيًا يف تقييــم 

ســالمة وفعاليــة منتجــات جديــدة أو عالجــات ملكافحــة األمــراض.
قســم البحــث والتطويــر يف أفيكــو  يملــك مختــرات مجهــزة جتهــزًا جيــدًا ينفــذ مــن خاللــه البحوث 
ــالت  ــات واملج ــر يف الدوري ــي تنش ــل ال ــرق التحلي ــ�ه وط ــات الثب�اتي ــداد دراس ــوم بإع ــة ويق املختلف

العلميــة املختلفــة، جنحنــا أيضــًا يف تســجيل عــدد مــن بــراءات اإلخــرتاع.
حنــن نــدرك يف قســم البحــث والتطويــر أن التوجــه للبحــوث والتنميــة هــو املوجــه احلقيقــي 
واملســاهم بنجــاح الشــركة، إن إدارة األحبــاث والتطويــر يف أفيكــو تتمتــع بعالقــة خاصــة مــع دائــرة 
ــ�اج واملشــاركة يف  ــ�اج ويتــم التعبــر عــن ذلــك مــن خــالل تقديــم واإلشــراف علــى طــرق االنت االنت

ــن االداء،  ــات لتحس ــم مقرتح ــث والتطويــر بتقدي ــم البح ــهم قس ــك يس ــاث وكذل ــ�اجئ  االحب نت
أو نقل اخلرات للوحدات اإلنت�اجية للشركة وشركاتها التابعة.

ضمان اجلودة  يف افيكو 

ختضــع منتجــات الشــركة إىل نظــام وإجــراءات ضبــط صارمــة مــن خــالل اإللــزام بنظــام ضمــان 
اجلــودة الشــاملة يف كل مرحلــة مــن مراحــل التطويــر والتصنيــع والتعبئــ�ة حبيــث يضمــن أن 
املنتجــات تلــي جميــع معايــر اجلــودة العامليــة، إن أنشــطة برامــج مراقبــة اجلــودة تغطــي جميــع 
مراحــل التصنيــع إبتــ�داءًا مــن املــواد اخلــام الــي تدخــل مســتودعات الشــركة وأثنــ�اء  عمليــة 
ــواق  ــات يف األس ــ�داول املنتج ــماح بت ــم الس ــ�ة وال يت ــات النهائي ــص املنتج ــاءًا  بفح ــع وإنته التصني
اإل بعــد إجتي�ازهــا ملعايــر اجلــودة والتأكــد مــن املحتويــات والشــكل وامللصقــات مطابقــة تمامــًا. 
توضــع جميــع املنتجــات حتــت إشــراف مســتمر مــن مختــرات مراقبــة اجلــودة إىل حــن احلصــول 
علــى املوافقــة النهائيــ�ة كمــا يتــم إجــراء رقابــة إضافيــة مــن اجلهــات املختصــة مثــل وزارة الزراعــة 

و وزارة الصحــة.
ــورة  ــة واملذك ــات الالزم ــراء الفحوص ــن إج ــد يضم ــكل جي ــزة بش ــرات مجه ــركة مخت ــك الش تمتل
آنفــًا وفقــا ملعايــر اجلــودة العامليــة، وحتتفــظ املختــرات بشــهادة املمارســات املخريــة اجليــدة 

.)GLP(
يتــم تطبيــق إجــراءات الفحوصــات القياســية بشــكل متوافــق حســب طبيعــة املنتجــات وتكــون 

ــ�اجئ مطابقــة للرتخيــص ودرجــة اجلــودة املطلوبــة. النت
ختضــع دائــرة  ضمــان اجلــودة إىل زيــارات منتظمــة ومراجعــة مــن قبــل فريــق مكــون مــن مختلــف 
اإلدارات للتأكــد مــن تنفيــذ وتطبيــق إجــراءات الصنيــع اجليــد والعمــل كذلــك علــى إدخــال 
ــودة  ــي اجل ــل مفت ــن قب ــة م ــ�اجئ املراجع ــتن�ادًا إىل نت ــق إس ــات واملراف ــم والعملي ــين�ات يف النظ حتس
كمــا جيــري التخطيــط فضــاًل عــن عمليــات تفتيــش عشــوائي�ة علــى كل قســم داخــل منطقــة 

ــ�اج. اإلنت
ــك  ــام كذل ــوق إىل اإلهتم ــي تس ــا ال ــودة منتجاته ــى ج ــا عل ــة إىل حرصه ــركة باإلضاف ــزم الش وتل

ــا. ــدم لعمالئه ــي تق ــة ال ــة اخلدم بنوعي
أفيكو تسعى إىل حتقيق أعلى املعاير اجلودة الدولية كهدف إسرتاتييج ال يمكن التن�ازل عنه.



مضادات البكترييا



٦ مضادات البكتريا

أفيرتيـــــــل
سائل

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على :
انروفلوكساسن                                                        100  ملغم

اخلصائص:
انروفلوكساســن وهــو مضــاد قــوي للميكروبــات وينتــي إىل اجليــل الثــاين مــن مجموعــة 

الكوينولونات.
يعمــل االنروفلوكساســن عــن طريــق تثبيــط انزيــم جايريــز وهــو انزيــم  ضــروري لنمــو 

البكتريــا ووظيفتــه حفــظ اللــي اللولــي للحمــض النــووي للخليــة  البكتريــة.
ــا ذات  ــواع البكتري ــم أن ــى معظ ــل عل ــر القات ــع يف التاث ــال واس ــن ذو مج انروفلوكساس
ــوس  ــيال والهيموفيل ــاملوني�ال والكلبس ــوالي والس ــمل األي ك ــي تش ــالب وال ــرام الس الغ
تتضمــن  والــي  املوجــب  الغــرام  ذات  والبكتريــا  والســودوموناس،  والباســتوريال 
الســبحية  واملكــورات  وااليريســبلوثريكس  والكلوســرتيديا  العنقوديــة  املكــورات 
وكذلــك علــى الكالميديــا والمايكوبالزمــا الــي تصيــب اجلهــاز الرئــوي، اجلهــاز الهضــي 

و اجلهــاز التن�اســلي.

اإلستطبابات:
أفيتريــل يعطــى لعــالج الســاملوني�ال، كــويل باسيلوســز، الرشــح املزمــن والرشــح املزمــن 
املركــب واألي كــوالي وكولــرا الطيــور والتهــاب اجللــد والتهــاب املفاصــل والتهــاب 

ــن. ــرزي يف الدواج ــاء التنك األمع

اجلرعات و طريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل لكل 2 لرت من ماء الشرب

)بما يعادل 10 ملغم انروفلوكساسن لكل كغم من وزن اجلسم( ملدة 3-5 أيام.
احليوانات األخرى: 1 مل لكل 10-20 كغم من وزن اجلسم مع ماء الشرب

)بما يعادل 2.5-5 ملغم انروفلوكساسن لكل كغم من وزن اجلسم(
ملدة 3-5 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: الدواجن و األرانب: 4 أيام.

احليوانات األخرى: 7 أيام.
البيض: ال يعطى للدجاج البي�اض املنتج للبيض املعد لإلستهالك البشري.

املحاذير و موانع اإلستعمال:
- ال يوجد محاذير لإلستعمال، أنروفلوكساسن بشكل عام غر سام.

- ليس هناك حاجة إىل أي احتي�اطات خاصة حلماية االدواجن.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.



7 ANTIBIOTICS & CHEMOTHERAPEUTICS7 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على: 
فلورفينيكول                                                        100 ملغم

اخلصائص:
فلورفينيكــول هــو مضــاد حيــوي  شــبي�ه بالكلورامفينيكــول، يعمــل عــن طريــق كبــح 
تكويــن املركبــات الروتــن اخللــوي يف البكتريــا، ولــه فعاليــة عاليــة ضــد البكتريــا 

للكلورمفينيكــول. املقاومــة 
فلورفينيكــول هــو مضــاد حيــوي مثبــط للبكتريــا يعمــل علــى تثبيــط تكويــن الروتــن 
عــن طريــق أرتب�اطــه بالرايبوســوم اخلــاص بالبكتريــا، ممــا يــؤدي إىل تثبيــط ببتي�ديــل 
ترانســفراز، وبالتــايل منــع نقــل األحمــاض األمينيــ�ة الــي تزيــد مــن السالســل الببتيــ�د 

ومــن ثــم تكويــن الروتــن الحقــا.

اإلستطبابات:
أ�يفلــور - 10 ســائل يمتلــك فعاليــة عاليــة ضــد الكثــر مــن أنــواع البكتريــا احلساســة 
العنقوديــة  املكــورات  الهيموفيلــس،  الســاملوني�ال،  للفلورفنيكــول مثــل اآلي كــوالي، 

والســبحية، الروتيــ�اس، أنــواع باســتيوريال، وكلوســرتيديا.
التنفــي   الــي تصيــب اجلهــاز  أ�يفلــور - 10 ســائل يعطــى للعــالج مــن األمــراض 
والهضــي واإلصابــات البكتريــة اجلهازيــة األخــرى والــي قــد تتســبب عــن اإلصابــات 

البكتريــة الثانويــة أو االساســية.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل من أ�يفلور - 10 سائل لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 5 أيام،

)بما يعادل 20 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم(.
 

فرتة السحب:
اللحم: 28 يوم.

البيض: ال يعطى للدواجن الي تنتج البيض املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة اقل من 30°م.

العبوات :
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أڤيفلور - ١٠
سائل



8 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على :
امليثين�امن                                                                                950 ملغم
ثي�امن هيدروكلورايد )ب1(                                               8 ملغم
رايبوفالفن )ب2(                                                              9.2 ملغم
مين�اديون صوديوم بيسلفات )ك3(                              2 ملغم

اخلصائص:
امليثين�امــن هــو العنصــر الفعــال يف األفيكســافيت وهــو أيضــًا مطهــر للمســالك البوليــه. 
امليثين�امــن المــادة كيميائيــ�ة األكــر  إســتخدامًا اليــوم لعــالج إلتهابــات املســالك البوليــة 

يف احليوانــات الصغــرة.
ويمكــن إســتخدامها مــع املضــادات احليويــة أو أحيانــًا لوحــده يف بعض حــاالت إلتهابات 

املســالك البوليــة البكتريــة الــي أصبحت ال تعالــج إال باملضــادات احليويــة التقليدية.
امليثين�امــن ينشــط عندمــا خيضــع لتفاعــل التحلــل المــايئ لتشــكيل الفورمالديهايــد 

واألمونيــ�ا يف البــول احلمــي.
وأثبــت فاعليتــ�ه العاليــة ضــد طائفــة واســعة مــن البكتريــا املوجبــة والســالبة الغــرام. 

ويمكــن أن يكــون مثبــط أو قاتــل للبتكريــا إعتمــادًا علــى درجــة حموضــة البــول.

اإلستطبابات:
األفيكســافيت يعطــى لعــالج اإللتهابــات الــي تصيبهــا األي كــوالي وخاصــة تلــك الــي 
تضــر املســالك البوليــة يف الدواجــن. ومفيــد أيضــًا يف حــاالت االفشــل الكلــوي وكذلــك يف 

عــالج اإللتهابــات الــي تتشــكل بوجــود الســم.
األفيكسافيت حيتوي أيضًا على فيت�امن ك3 الذي يتمز بمنع الزنيف.

وفيت�امــن ب1 الــذي ينظــم التمثيــ�ل الغــذايئ للكربوهيــدرات ويشــارك فيت�امــن ب2 يف 
تكويــن الروتــن والتمثيــ�ل الغــذايئ للدهــون.

األفيكســافيت غــر مفيــدة يف عــالج اإلستســقاء مــع وجــود عــدوى بكتريــة يف املســالك 
البوليــة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1غم لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

جيب إستخدام الماء املحتوي على العالج خالل 24 ساعة.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
- قد ال حتدث آثار جانبي�ة عن طريق إعطاء العالج باجلرعة املوىص بها.

- عند إعطاء كميات كبرة من العالج للحيوانات الصغرة فأن التأثرات السامة 
    ختتلف وفقًا لدرجة احلموضة يف البول. وبالتايل فإن البول احلامي يف احليوانات 

     تتطور بقوة و بسرعة إىل إلتهاب الكلية، ويف احلاالت الشديدة قد يوجد الدم مع 
     البول مشرًا إىل تلف شديد يف األنسجة وتقرح يف األوعية الدموية.

- ال يعطى األفيكسافيت مع السلفوناميدات.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

أفيكسافيت
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



9 ANTIBIOTICS & CHEMOTHERAPEUTICS9 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
برومهكسن هيدروكلورايد                                                        5 ملغم

اخلصائص:
أفيكســن حيتــوي علــى الرومهكســن هيدروكلورايــد وهــو مــادة مذيبــ�ة للبلغــم واملخــاط 
ــرد  ــى ط ــور عل ــات والطي ــاعد احليوان ــ�ة، ويس ــعب الهوائي ــات والش ــن يف القصب املتج

البلغــم.
ــن  ــاط م ــق املخ ــص تدف ــن خصائ ــيي�ل وحتس ــق تس ــى حتقي ــًا عل ــل أيض ــن يعم أفيكس

ــ�ه. ــل لزوجيت ــه وتقلي ــادة حجم ــالل زي خ
ــاف  ــل ألي ــق حتل ــن طري ــوم ع ــم الاليسوس ــف األنزي ــن وظائ ــرتض أن حيس ــن يف أفيكس
البوليســكرايدس املخاطيــة، ويزيــد األمينوجلوبيولــن يف مكونــات اإلفــرازات الشــعبي�ة 
ــاز  ــوي يف اجله ــاد احلي ــز املض ــد ترك ــائي�ة. ويزي ــة الغش ــة النفاذي ــادة درج ــق زي ــن طري ع

التنفــي عنــد إســتعمالهما معــًا.

اإلستطبابات: 
الهوائيــ�ة  اجليــوب  وإلتهــاب  املعــدي  املزمــن  الرشــح  حــاالت  يف  يعطــى  أفيكســن 
املعــدي وإلتهــاب الشــعب الهوائيــ�ة املعــدي واإلصابــات التنفســية األخــرى يف الدواجــن 

واحليوانــات األخــرى.
ويســتخدم أفيكســن كعــالج مســاعد أثنــ�اء اإلصابــة بإلتهابــات الشــعب الهوائيــ�ة 
ــائل  ــرب الس ــال تس ــتخدم يف ح ــه يس ــا أن ــط، كم ــكالب والقط ــار وال ــول واألبق يف اخلي

األمينــوين للرئــة يف املواليــد الصغــرة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 2 مل أفيكسن لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام. 

األبقار: 4 مل أفيكسن لكل 10 كغم من الوزن اجلسم ملدة 5 -7 أيام. 
اخليول: 4-10 مل أفيكسن لكل 50 كغم من وزن اجلسم ملدة 7 أيام.

الكالب والقطط: 1-2 مل أفيكسن لكل 5 كغم من وزن اجلسم ملدة 7 أيام.

فرتة السحب: 4 أيام. 

األمان:
الرومهكسن آمن يف حال إستعماله مع املضادات احليوية ومواد السلفاميد.

لذلك يعتر من العالجات اآلمنة وعديمة السمية. 

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات : 
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أفيكسني
سائل



10 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
برومهكسن هيدروكلورايد                                                        10 ملغم

اخلصائص:
ــم  ــ�ة للبلغ ــادة مذيب ــو م ــد وه ــن هيدروكلوراي ــى الرومهكس ــوي عل ــن م 1% حيت أفيكس
واملخــاط املتجــن يف القصبــات والشــعب الهوائيــ�ة، ويســاعد احليوانــات والطيــور علــى 

طــرد البلغــم.
أفيكســن م 1% يعمــل أيضــًا علــى حتقيــق تســيي�ل وحتســن خصائــص تدفــق املخــاط مــن 

خــالل زيــادة حجمــه وتقليــل لزوجيت�ه.
أفيكســن م 1% يفــرتض أن حيســن وظائــف األنزيــم الاليسوســوم عــن طريــق حتلــل 
أليــاف البوليســكرايدس املخاطيــة، و يزيــد األمينوجلوبيولــن يف مكونــات اإلفــرازات  
الشــعبي�ة عــن طريــق زيــادة درجــة النفاذيــة الغشــائي�ة. ويزيــد تركــز املضــاد احليــوي يف 

ــًا. ــتعمالهما مع ــد إس ــي عن ــاز التنف اجله

اإلستطبابات: 
أفيكســن م 1% يعطــى يف حــاالت الرشــح املزمــن املعــدي واإللتهــاب اجليــوب الهوائيــ�ة 
املعــدي وإلتهــاب الشــعب الهوائيــ�ة املعــدي واإلصابــات التنفســية األخــرى يف الدواجــن 

واحليوانــات األخــرى.
ويســتخدم أفيكســن م 1% كعــالج مســاعد أثنــ�اء اإلصابــة بإلتهابــات الشــعب الهوائيــ�ة 
ــوين  ــائل األمين ــرب الس ــال تس ــتخدم يف ح ــه يس ــا أن ــار، كم ــول واألبق ــن، اخلي يف الدواج

للرئــة يف املواليــد الصغــرة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل أفيكسن م 1% لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

األبقار: 2 مل أفيكسن م 1%  لكل 10 كغم من الوزن اجلسم ملدة 5-7 أيام.
اخليول: 2-5 مل أفيكسن م 1% لكل 50 كغم من وزن اجلسم ملدة 7 أيام.

فرتة السحب: 4 أيام. 

األمان:
الرومهكســن آمــن يف حــال إســتعماله مــع املضــادات احليويــة ومــواد الســلفاميد. 

لذلــك يعتــر مــن العالجــات اآلمنــة وعديمــة الســمية. 

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات : 
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أفيكسني م ١٪
سائل



1111 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
برومهكسن هيدروكلورايد                                                        20 ملغم

اخلصائص:
ــم  ــ�ة للبلغ ــادة مذيب ــو م ــد وه ــن هيدروكلوراي ــى الرومهكس ــوي عل ــن م 2% حيت أفيكس
واملخــاط املتجــن يف القصبــات والشــعب الهوائيــ�ة، ويســاعد احليوانــات والطيــور علــى 

طــرد البلغــم.
ــاط  ــق املخ ــص تدف ــن خصائ ــيي�ل وحتس ــق تس ــى حتقي ــًا عل ــل أيض ــن م 2% يعم أفيكس

ــ�ه. ــل لزوجيت ــه وتقلي ــادة حجم ــالل زي ــن خ م
أفيكســن م 2% يفــرتض أن حيســن وظائــف األنزيــم الاليسوســوم عــن طريــق حتلــل 
أليــاف البوليســكرايدس املخاطيــة، و يزيــد األمينوجلوبيولــن يف مكونــات اإلفــرازات  
الشــعبي�ة عــن طريــق زيــادة درجــة النفاذيــة الغشــائي�ة. ويزيــد تركــز املضــاد احليــوي يف 

ــًا. ــتعمالهما مع ــد إس ــي عن ــاز التنف اجله

اإلستطبابات: 
ــ�ة  ــوب الهوائي ــاب اجلي ــدي وإلته ــن املع ــح املزم ــاالت الرش ــى يف ح ــن م 2%  يعط أفيكس
املعــدي وإلتهــاب الشــعب الهوائيــ�ة املعــدي واإلصابــات التنفســية األخــرى يف الدواجــن 

واحليوانــات األخــرى.
ويســتخدم أفيكســن م 2% كعــالج مســاعد أثنــ�اء اإلصابــة بإلتهابــات الشــعب الهوائيــ�ة 
ــوين  ــائل األمين ــرب الس ــال تس ــتخدم يف ح ــه يس ــا أن ــار، كم ــول واألبق ــن، اخلي يف الدواج

للرئــة يف املواليــد الصغــرة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل أفيكسن م 2% لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3- 5 أيام.

األبقار: 1 مل أفيكسن م 2%  لكل 10 كغم من الوزن اجلسم ملدة 5- 7 أيام.
اخليول: 1-2.5 مل أفيكسن م 2% لكل 50 كغم من وزن اجلسم ملدة 7 أيام.

فرتة السحب: 4 أيام. 

األمان:
الرومهكســن آمــن يف حــال إســتعماله مــع املضــادات احليويــة ومــواد الســلفاميد. 

لذلــك يعتــر مــن العالجــات اآلمنــة وعديمــة الســمية. 

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات : 
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أفيكسني م٢٪
سائل



12 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على :
فلومكوين                                                        200 ملغم

اخلصائص:
لقتــل  العــايل  بنشــاطه  يتمــز  الــي  فلومكويــن،  علــى  حيتــوي  مركــز  أفيكويــل-أس 
البكتريــا وأنتشــاره الســريع يف أعضــاء اجلســم )يبلــغ مســتوى ذروتــه يف الــدم بعــد 

ســاعة مــن إعطــاء العــالج(.
فلومكوين يثبط تكوين األحماض النووية بدون مقاومة البالزما.

الهضــي  اجلهــاز  يف  البكتريــة  األمــراض  ضــد  للغايــة  فعــال  مركــز  أفيكويــل-أس 
التنفــي. واجلهــاز 

اإلستطبابات:
ــزا،  ــتوريال، كوراي ــوالي، الباس ــاملوني�ال، األي ك ــالج الس ــى لع ــز يعط ــل-أس مرك أفيكوي

ــور. ــرا الطي ــك الكول ــتافيلوكوكس وكذل س

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

)اجلرعة العامة 12 ملغم فلومكوين لكل كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب:
اللحم: 5 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أفيكويل - أس مركز
سائل



13 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على :
فلومكوين                                                                    100 ملغم

كريت�ات الكوليستن                                    400000  وحدة دولية

اخلصائص:
أفيكويــل بلــس هــو خليــط مــن فلومكويــن قاتــل للبكتريــا والكوليســتن مضــاد حيــوي 

طبيعــي، تركيبــ�ة جيــدة ضــد البكتريــا ســلبي�ة و إجيابيــ�ة الغــرام.
أفيكويــل بلــس فعــال للغايــة ضــد األمــراض البكتريــة الــي تصيــب اجلهــاز الهضــي 

واجلهــاز التنفــي.

اإلستطبابات:
أفيكويــل بلــس يعطــى لعالج ســاملوني�ال الطيــور، داء العصيــات القولوني�ة، الباســتوريال، 

الــزكام وســتافيلوكوكس وكذلــك كولــرا الطيور.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1غم لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

)اجلرعة العامة 12 ملغم فلومكوين لكل كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب:
اللحم: 5 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

أفيكويـــل بلس
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



14 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على :
أمبيسلن)على شكل أمبيسلن تراي هيدرايت(                      200 ملغم )فّعال(

اخلصائص:
ــيلن  ــة البنس ــن مجموع ــا م ــف للبكتري ــع الطي ــل وواس ــوي قات ــاد حي ــلن مض األمبيس
ــة  ــة لصبغ ــا املوجب ــد البكتري ــوذيج ض ــيلن النم ــر البنس ــه تأث ــي، ل ــبي�ه األصطناع الش

ــرام. ــغ الغ ــالبة لصب ــم الس ــد اجلراثي ــال ض ــره الفع ــة إىل تأث ــرام باإلضاف الغ

اإلستطبابات:
كــوالي،  األي  تســببها  الــي  اإللتهابــات  لعــالج  يعطــى  "أفيكــو"   %20 أمبيســيلن 
ســرتيبتوكوكس  كليبســيال،  بروتيــوس،  الروســيال،  الســاملوني�ال،  كلوســرتيديوم، 
ــات  ــيجياليا يف احليوان ــتوريال وش ــس، باس ــم، هيموفيل ــتافيلوكوكس، كورانيبكتري وس

املختلفــة.
أمبيســيلن 20% "أفيكــو" يســتحب إعطــاءه يف حــاالت إلتهــاب األمعــاء البكتريــة 

وإلتهــاب األمعــاء الناخــر يف الدواجــن.
ــاء يف  ــاب األمع ــهال وإلته ــدم، واإلس ــمم ال ــوي، تس ــاب الرئ ــد اإللته ــًا ض ــى أيض ويعط

العجــول واحلمــالن.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

ــًا عــن طريــق مــاء  احليوانــات األخــرى: 1- 2.5 غــم لــكل 10 كغــم مــن وزن اجلســم يومي
ــام. ــدة 3-5 أي ــف مل ــب أو بالعل ــرب، احللي الش

)بما يعادل 20-50 ملغم أمبيسيلن لكل كغم من وزن اجلسم(
ويمكن مضاعفة العالج يف احلاالت احلادة واملزمنة ويعطى مرتن يف اليوم.

فرتة السحب:
الدواجن: 2 أيام.

العجول: 15 يومًا.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
ال يعطى عن طريق الفم للمجرتات البالغة. 

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

أمبيسيلني ٢٠٪ "أفيكو"
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



15 ANTIBIOTICS & CHEMOTHERAPEUTICS15 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على :
أمبيسيلن)على شكل أمبيسيلن تراي هيدرايت(                      200 ملغم )فّعال(

كوليستن )على شكل كريت�ات(                                                     ٦00000 وحدة دولية

اخلصائص:
األمبيسلن وكوليستن معًا يعطيان عمل مضاعفًا.

األمبيســلن هــو شــبه إصطناعــي مــن مجموعــة البنســلن الــذي يعمــل قاتــل للبكتريــا 
إجيابيــ�ة وســالبة الغــرام، ويقتــل البكتريــا عــن طريــق تثبيــط بن�اء جــدار اخللية. ويشــمل 
تأثــره علــى كمبيلوبكــرت، كلوســرتيديوم، كورانيبكتريــم، األي كــوالي، يرســيبلوثريكس، 

هيموفيالس، باســتوريال، ســاملوني�ال، ســرتيبتوكوكس وســتافيلوكوكس.
كوليســتن هــو مضــاد حيــوي مــن مجموعــة البوليميكســين�ا يعمــل قاتــل للبكتريــا 
ســالبة الغــرام مثــل األي كــوالي، هيموفيــالس والســاملوني�ال. يمتــص جــزء صغــر جــدًا 
ــاز  ــط يف اجله ــره فق ــون تأث ــك يك ــم لذل ــق الف ــن طري ــاءه ع ــد إعط ــتن بع ــن الكوليس م

الهضــي.

اإلستطبابات:
ــرى  ــة األخ ــات املعوي ــك اإلصاب ــن وكذل ــوي يف الدواج ــرز املع ــالج التنك ــيلن لع األمبيس
والتســمم الدمــوي واإلصابــات الناجتــة عــن البكتريــا املوجبــة والســالبة لصبغــة الغــرام 
ــالج  ــرى، ولع ــات األخ ــن واحليوان ــتن يف الدواج ــيلن أو الكوليس ــة لألمبيس واحلساس

اإلصابــات الرئويــة والزحــار واإلســهاالت يف العجــول واحلمــالن.  

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

العجــول واحلمــالن واحليوانــات األخــرى: 1 غــم لــكل 10 كغــم مــن وزن اجلســم عــن 
طريــق مــاء الشــرب، احلليــب أو بالعلــف ملــدة 3-5 أيــام.

ويمكن مضاعفة العالج يف احلاالت احلادة واملزمنة.
فرتة السحب:

الدواجن: يومن.
العجول: 15 يومًا.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
ال يعطى عن طريق الفم للمجرتات البالغة. 

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

أمبيسيلني بلس
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



1٦ مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أموكسيسيللن تراي هيدريت                                                                                200 ملغم

كوليستن )على شكل كريت�ات الكوليستن(                                       ٦00000 وحدة دولية

اخلصائص:
ــن  ــلن م ــي س ــتن، أموك ــلن والكوليس ــي س ــى أموك ــوي عل ــس حيت ــيلن بل إنتروس
مجموعــة البنســيلن الشــبي�ه اإلصطناعــي وهــو فعــال ضــد اجلراثيــم املوجبة والســالبة 

لصبغــة الغــرام، وهــو قاتــل للبكتريــا عــن طريــق إتــالف تركيبــ�ة جــدار اخلليــة.
أموكي سيلن سريع األمتصاص من اجلهاز الهضي وقليل السمية.

كوليســتن مضــاد حيــوي قاتــل للبكتريــا ســلبي�ة الغــرام مــن مجموعــة بــويل ميكســن، 
وإمتصاصــه يف األمعــاء قليــل جــدًا وبالتــايل ليــس لــه أي تأثــر ســام إذا أعطــي عــن طريــق 

الفــم.

اإلستطبابات: 
إنتروسيلن بلس فعال ضد األمراض التالية:

ــلية،  ــة التن�اس ــالك البولي ــاب املس ــة، إلته ــالك الهضمي ــاب املس ــع، إلته ــات املوق إلتهاب
ــة. ــة الثانوي ــدوى البكتري ــات والع ــي، إلتهاب ــاز التنف اجله

ــات  ــاالت إلتهاب ــتخدامه يف ح ــن إلس ــس للدواج ــيلن بل ــاء إنتروس ــدة إعط ــح بش ينص
ــي. ــاز التنف ــات اجله ــد إلتهاب ــة وض ــاء الزنفي ــات األمع ــة وإلتهاب ــاء البكتري األمع

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب لكل يوم ملدة 3-5 أيام. 

العجول واحلمالن: 1-2.5 غم لكل 10 كغم من وزن اجلسم ملدة 3-5 أيام. 

يف احلاالت الشديدة أو املزمنة يمكن إعطاء العالج مرتن يف اليوم.

فرتة السحب:
الدواجن: يوم واحد.

العجول واحلمالن: 15 يومًا.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

إنتريوسيلني بلس
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



17 ANTIBIOTICS & CHEMOTHERAPEUTICS17 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أموكسيسيللن تراي هيدريت                                                        200 ملغم

اخلصائص:
ضــد  فعــال  وهــو  اإلصطناعــي  الشــبي�ه  البنســيلن  مجموعــة  مــن  أموكسيســيلن 
ــالف  ــق إت ــن طري ــا ع ــل للبكتري ــو قات ــرام، وه ــة الغ ــالبة لصبغ ــة والس ــم املوجب اجلراثي

تركيبــ�ة جــدار اخلليــة.
أموكسيسيلن سريع اإلمتصاص من اجلهاز الهضي وقليل السمية.

اإلستطبابات: 
ــل  ــرام، مث ــ�ة الغ ــالبة وإجيابي ــا س ــببها البكتري ــي تس ــراض ال ــالج األم ــيلن لع إنتروس
كليبســيال،  كــوالي،  األي  كلوســرتيديا،  العنقوديــة،  املكــورات  العقديــة،  املكــورات 

والباســتوريال. الســاملوني�ال  الروســيال، 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم

الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب لكل يوم ملدة 3-5 أيام. 
)بما يعادل 15 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.

العجول واحلمالن: 1-2.5 غم لكل 10 كغم من وزن اجلسم ملدة 3-5 أيام. 
يف احلاالت الشديدة يمكن إعطاء العالج مرتن يف اليوم.

فرتة السحب:
الدواجن: يوم واحد.

العجول واحلمالن: 15 يومًا.
البيض: ال يعطى للطيور البي�اضة املنتجة للبيض املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

إنتريوسيلني
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



18 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:     
أوكي ترتاسايكلن هيدروكلورايد                                                        200 ملغم

    
اخلصائص:

أوكــي ترتاســايكلن مضــاد حيــوي واســع الطيــف ينتــي إىل مجموعــة الترتاســايكلن 
ويســتعمل لعــالج اإلصابــات املوضعيــة والشــاملة. أوكــي ترتاســايكلن يثبــط ويوقف 
نمــو وتكاثــر العديــد مــن البكتريــا املوجبــة والســالبة لصبغــة الغــرام وكذلــك الريكتســيا 
ــل  ــات مث ــوزوا )األولي ــض الروت ــس وبع ــا واالكتينومايكوزي ــا والكالميدي والمايكوبالزم
االنابالزمــا(. يعتمــد عمــل األوكــي ترتاســايكلن املثبــط للميكروبــات علــى تثبيــط 
ــدًا  ــريع ج ــكل س ــط بش ــة(. ويرتب ــة البكتري ــري )يف اخللي ــن البكت ــق الروت ــع ختلي ومن
ــرتة  ــة لف ــة العالجي ــتوى اجلرع ــز بمس ــى الرتك ــة ويبق ــبة عالي ــا بنس ــن البالزم ــع بروت م

زمنيــ�ة طويلــة. 

اإلستطبابات:
ــى  ــيطرة عل ــة يف الس ــف فعال ــع الطي ــوي واس ــاد حي ــو مض ــايكلن 20% ه ــي ترتاس أوك
الــي  الغــرام(، والعــدوة  البكتريــة املختلفــة )كاًل مــن إجيابيــ�ة وســلبي�ة  اإللتهابــات 

وامليكوبالزمــا. الكالميديــا  تســببها 
األوكــي ترتاســاكلن 20% يف الدواجــن يعطــى لعــالج إلتهــاب الغشــاء املفصلــي املعــدي 
الــذي تســبب�ه المايكوبالزمــا ســينوفيا، وأمــراض اجلهــاز التنفــي املزمــن وعــدوى 
األكيــاس الهوائيــ�ة الناجــم عــن امليكوبالزمــا جاليســبتكم واألي كــوالي وكولــرا الطيــور 

ــة. ــتوريلة القتال ــببها الباس ــي تس ال
ــاميت�ا  ــى داء هيكس ــيطرة عل ــة يف الس ــرويم فعال ــاج ال ــايكلن 20% يف الدج ــي ترتاس أوك
ــع  ــة م ــة املرافق ــى البكتري ــيطرة عل ــى لس ــرويم يعط ــاج ال ــو الدج ــدس. يف نم ميالجري

ــية(. ــة والفروس ــاء البكتري ــات األمع ــرف األزرق )إلتهاب ــرض الع م
أوكــي ترتاســايكلن 20% فعالــة جــدًا يف الســيطرة ومعاجلــة إلتهــاب األمعــاء البكتريــة 
الرئويــة  واإللتهابــات  كــوالي  األي  عــن  والناجمــة  واحلمــالن  العجــول  مــن  كل  يف 
اجلرثوميــة )حــى النقــل( الــي تســببها الباســتوريلة القتالــة. أيضــًا يف احلمــالن عــالج 

ــة. ــتوريال القتال ــببها الباس ــي تس ــة ال ــة اجلرثومي ــات الرئوي ــد اإللتهاب ض

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
جرعة األوكي ترتاسايكلن أن تعطى على النحو التايل:

الدواجن: 1 غم أوكي ترتاسايكلن لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.
العجول واحلمالن: 10-20 ملغم لكل 50 كغم من وزن اجلسم مع ماء الشرب

ملدة 3-5 أيام.
)بما يعادل 50-100 ملغم أوكي ترتاسايكلن لكل كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب:
اللحم: الدواجن: 7 أيام.

العجول واحلمالن: 10 أيام.

أحتي�اطات اإلستعمال:
- ال يعطى للحيوانات املجرتة البالغة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

أوكيس ترتاسايكلني ٢٠٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



19 ANTIBIOTICS & CHEMOTHERAPEUTICS19 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
اريرومايسن )على شكل اريرومايسن ثيوسيانيت(                     100 ملغم )فّعال(

اخلصائص:
إريرومايســن ينتــي لعائلــة الماكروليــدات الفعالــة ضــد البكتريــا املوجبــة الغــرام 
)املكــورات العنقوديــة، الســبحية، الكورينب�اكتيريــوم والكلوســرتيديا( باإلضافــة إىل 
ــع  ــوم ويمن ــن ريبوس ــدات 50 أس م ــ�اط بالوح ــق اإلرتب ــن طري ــل ع ــا، يعم المايكوبالزم
حمــض النــووي الريــي مــن اإللتصــاق مــع موقــع املتلقــي ملنــع تركيــب الروتــن، يعمــل 

ــة. ــن يف اخللي ــن الروت ــح تكوي ــق كب ــن طري ــن ع إريرومايس

اإلستطبابات:
ـزا(  إريرومايســن أفيكــو 10% لعــالج الرشــح املزمــن املعــدي والــزكام املعــدي )كوراـي
وإلتهابــات اجليــوب األنفيــة واألكيــاس الهوائيــ�ة واملفاصــل يف الدواجــن، كمــا يســتعمل 

ــات. ــد اللقاح ــر وبع ــص املناق ــل وق ــن النق ــة ع ــاد الناجت ــاالت اإلجه يف ح

اجلرعات:
الدواجن: 2 غم لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

فرتة السحب
اللحم: 3 أيام.

البيض: ٦ أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

إريرثومايسني أفيكو ١٠٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



20 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
إريرومايسن )على شكل إريرومايسن ثيوسيانيت(                 250 ملغم )فّعال(

اخلصائص:
إريرومايســن ينتــي لعائلــة الماكروليــدات الفعالــة ضــد البكتريــا املوجبــة الغــرام 
)املكــورات العنقوديــة، الســبحية، الكورينب�اكتيريــوم و الكلوســرتيديا( باإلضافــة إىل 
ــع  ــوم ويمن ــن ريبوس ــدات 50 أس م ــ�اط بالوح ــق اإلرتب ــن طري ــل ع ــا، يعم المايكوبالزم
حمــض النــووي الريــي مــن اإللتصــاق مــع موقــع املتلقــي ملنــع تركيــب الروتــن، يعمــل 

ــة. ــن يف اخللي ــن الروت ــح تكوي ــق كب ــن طري ــن ع إريرومايس

اإلستطبابات:
ـزا(  إريرومايســن أفيكــو 25% لعــالج الرشــح املزمــن املعــدي والــزكام املعــدي )كوراـي
وإلتهابــات اجليــوب األنفيــة واألكيــاس الهوائيــ�ة واملفاصــل يف الدواجــن، كمــا يســتعمل 

يف حــاالت اإلجهــاد الناجتــة عــن النقــل وقــص املناقــر وبعــد اللقاحــات.

اجلرعات:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: 3 أيام.

البيض: ٦ أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

إريرثومايسني أفيكو ٢٥٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



21 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
دوكي سايكلن هيدروكلورايد                                                        200 ملغم

اخلصائص:
دوكــي ســايكلن لــه فاعليــة عاليــة ضــد مجموعــة واســعة مــن البكتريــا إجيابيــ�ة 
املقاومــة  البكتريــا  أنــواع  بعــض  ذلــك  يف  بمــا  لألمــراض،  املســبب�ة  الغــرام  وســالبة 

. للبنســلن
ــالل  ــم خ ــايل يف اجلس ــز ع ــه ترك ــذي ل ــايكلن ال ــة للترتاس ــر حساس ــي تعت ــا ال البكتري
ــورات  ــة، املك ــواع البورديتيل ــ�ة، أن ــرة اخلبيث ــات اجلم ــمل عصي ــي تش ــالج وال ــرتة الع ف
أنــواع  الكالميديــا،  ريكتيســيا،  امليكوبالزمــا،  العقديــة،  املكــورات  العنقوديــة، 

. ميســز لكتينو ا
ــايكلن.  ــي س ــن الدوك ــية م ــا حساس ــًا له ــي أيض ــرة ال ــات الكب ــن الفروس ــاًل ع فض
باإلضافــة إىل ذلــك أظهــرت تقريــر أن نشــاط دوكــي ســايكلن علــى البكتريــا هــو أكــر 
فعاليــة مــن األنــواع األخــرى مــن الترتاســايكلن مثــل ضــد األنــواع املكــورات العنقوديــة 

واملكــورات املعويــة.
دوكــي ســايكلن يرتبــط عكســيًا مــع 30 أس الريبوســوم البكتــري ويمنــع تكويــن 

ــرق. ــدة ط ــن، وربمــا يرتبــط بع الروت

اإلستطبابات:
مــن  الطيــف  واســع  ســايكلن  دوكــي  احليــوي  املضــاد  علــى  حيتــوي  الباكتكلــن 
تصيــب  الــي  األمــراض  مــن  كبــرة  مجموعــة  ويعالــج  الترتاســايكلن،  مجموعــة 

الكبــرة. واحليوانــات  الدواجــن 
ــرام  ــة الغ ــالبة لصبغ ــة و الس ــا املوجب ــن البكتري ــة ع ــراض الناجت ــالج األم ــتعمل لع يس
ــن  ــي املزم ــاب التنف ــدي واإللته ــح املع ــاملوني�ال والرش ــ�ة والس ــات القولوني ــل العصي مث

ــالن.  ــول واحلم ــن، العج ــاء يف الدواج ــات األمع ــة وإلتهاب ــات الرئوي ــك اإللتهاب وكذل

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.  

)أو بمعدل 20 ملغم دوكي سايكلن لكل كغم من وزن اجلسم(. 
العجــول واحلمــالن: 5-10 ملغــم دوكــي ســايكلن لــكل كغــم مــن وزن اجلســم يوميــًا 

مــع مــاء الشــرب ملــدة 5-7 أيــام. 
فرتة السحب:

الدواجن: 10 أيام.
للعجول واحلمالن: 21 يومًا.           

السمية والتأثرات االجيابي�ة:
تلــون  الكالســيوم وقــد يســبب  لــه قابليــة قليلــة لإلرتبــ�اط مــع  دوكــي ســايكلن 

األخــرى. الترتاســايكلين�ات  مــن  أقــل  األســنان 
جرعــات عاليــة مــن الترتاســايكلن عــن طريــق الفــم للمجــرتات تعطــل عمــل ميكروفلورة 
يف الكــرش ممــا يــؤدي ذلــك إىل تب�اطــأ النمــو. القضــاء علــى بكتريــا األمعــاء يف احليوانــات 
وحيــدة املعــدة يقلــل مــن تكويــن وتوفــر فيت�امــن ب وفيت�امــن ك يف األمعــاء الغليظــة 
مــع العــالج لفــرتات طويلــة، لذلــك ينصــح إعطــاء الفيت�امينــ�ات للحيوانــات هــو إجــراء 

وقــايئ مفيــد.

التفاعالت:
ينخفــض إمتصــاص الترتاســايكلن مــن اجلهــاز الهضــي عــن طريــق إعطــاءه مــع 
احلليــب أومنتجــات األلبــان )يكــون تأثــره أقــل مــع الدوكي ســايكلن واملينوســكلن(، 

ــد. ــتحضرات احلدي ــن ومس ــة، الكاول ــادات احلموض مض

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
ملغفات أملنيوم سعة 100 غم، 500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

باكتكلني
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



22 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
إنروفلوكساسن                                                        100 ملغم

تايلوزين                                                                           25 ملغم  

اخلصائص:
وإنروفلوكساســن،  التايلوزيــن  همــا:  حيويــن  مضاديــن  علــى  حيتــوي  تايلوتريــل 
التايلوزيــن يمتلــك فاعليــة عاليــة ضــد امليكوبالزمــا والــي تســبب املــرض التنفــي 

.CRD الدواجــن  يف  املزمــن 
اإلنروفلوكساســن ذو التأثــر الشــامل الطيــف ضــد سلســلة واســعة مــن مســبب�ات 
األمــراض املعديــة مــن البكتريــا ســالبة الغــرام بمــا فيهــا األي كــوالي، ســاملوني�ال، 
فيهــا  بمــا  الغــرام  املوجبــة  أو  وســيدوموناس  باســتوريال،  هيموفيلــوس،  كليبســيال، 
وأنــواع  كالميديــا،  الســبحية،  املكــورات  الكلوســرتيديا،  العنقوديــة،  املكــورات 

آيــوا، م.  ســاينويف،  م.  جاليبســيبتكم،  مايكوبالزمــا  فيهــا  بمــا  مايكوبالزمــا 
م. ميلياجريديس، والي تتسبب يف عدد من األمراض املعدية يف الدواجن.

اإلستطبابات:
 تايلوتريــل يعطــى لعــالج الســاملوني�ال، الرشــح املزمــن املعقــد واألي كــوالي وكولــرا 
الطيــور وإلتهــاب اجللــد وإلتهــاب املفاصــل وإلتهــاب األمعــاء التنكــرزي يف الدواجــن 

والدجــاج الــرويم.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن والرويم: 1 مل لكل 2 لرت من ماء الشرب يوميًا ملدة 3-5 أيام.
يف احلاالت الشديدة و الساملوني�ال يمكن أعطى العالج ملدة 5-7 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: 4 أيام.

البيض: ال يعطى للطيور املنتجة للبيض املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

تايلوتريل
سائل



23 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
تايلوزين )على شكل تارتريت(                                                        100 ملغم
دوكي سايكلن هيدروكلورايد                                                        100 ملغم

 
اخلصائص:

تايلودوكــس يمتلــك فاعليــة عاليــة إضافيــة بســبب اجلمــع بــن دوكــي ســايكلن 
وتايلوزيــن.

دوكــي ســايكلن ينتــي إىل مجموعــة الترتاســايكلن ولــه فاعليــة مثبطــة ضــد البكتريا 
ســالبة وإجيابيــ�ة الغرام.

دوكــي ســايكلن هــو أيضــًا فعــال ضــد أنــواع امليكوبالزمــا )امليكوبالزمــا الــي تســبب 
ــا. ــواع الكالميدي ــيا وأن ــي( الريكتيس ــاز التنف ــات يف اجله إلتهاب

ــة  ــا موجب ــًا للبكتري ــة أساس ــة مثبط ــه فاعلي ــد ول ــوي ماكروالي ــاد حي ــو مض ــن ه تايلوزي
ــا. ــرام وامليكوبالزم الغ

اإلستطبابات:
تايلودوكــس يعطــى لعــالج إلتهابــات اجلهــاز التنفــي واجلهــاز الهضــي الــي تســببها 
البكتريــا احلساســة لتايلوزيــن ودوكــي ســايكلن مثــل: األي كــوالي، الســاملوني�ال، 
ــول،  ــرت  يف العج ــة وكمبيلوبك ــورات العقدي ــ�ال، املك ــتوريال، البورديتي ــا، الباس امليكوبالزم

ــن. ــز والدواج ــار الماع ــالن، صغ احلم

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن والرويم: 1 غم لكل 1 لرت من ماء الشرب يوميًا ملدة 3-5 أيام.

العجــول، احلمــالن وصغــار الماعــز: 1 غــم لــكل 20 كغــم مــن وزن اجلســم مرتــن يف اليــوم 
ملــدة 3-5 أيــام.

فرتة السحب:
الدواجن: 7 أيام.

العجول، احلمالن وصغار الماعز: 14 يومًا.

موانع اإلستعمال: 
- ال يعطى للحيوانات احلساسة لتايلوزين.

- ال يعطى للحيوانات احلساسة للترتاسايكلن.
- ال يعطى للحيوان املصاب بعجز وظائف الكبد و الكيلة.

التاثرات اجلانبي�ة:
العالج يلون اسنان احليوانات الصغرة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات إملنيوم.

تايلودوكس
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



24 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
طرطرات التايلوزين                                                        1000 ملغم )فّعال(

اخلصائص:
تايلوزين هو مضاد حيوي ينتي إىل عائلة الماكروليد.

تايلوزيــن لــه خصائــص مثبطــة للبكتريــا وبشــكل خــاص لــه فاعليــة واســع ضــد 
الدواجــن  علــى  تؤثــر  الــي  املزمنــة  التنفســية  األمــراض  تســبب  الــي  امليكوبالزمــا 

وهيموفيــالس. يرســبي�الس  وليبتوســبايرا،  الــرويم،  والديــك 

اإلستطبابات:
تايلوزين يعطى لعالج األمراض التنفسية املزمنة وامليكوبالزما يف الدواجن.

ويعطى أثن�اء اإلجهاد املرافق مع اللقاحات احلية.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن والرويم: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

العجول واحلمالن: 10-15 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم عن طريق الفم.

فرتة السحب:
اللحم: الدواجن: 3 أيام.

الرويم: 5 أيام.
العجول: 14 يومًا.

احلمالن: 21 يومًا.
البيض: 7 أيام.

املحاذير:
- جيب إستخدام الماء املحتوي على العالج خالل 24 ساعة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

تايلوزين أفيكو ١٠٠٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



25 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
سلفاديميدين صوديوم                                                        125 ملغم
سلفاثي�ازول  صوديوم                                                           125 ملغم
سلفاديازين صوديوم                                                            125 ملغم

 
اخلصائص:

ــابه  ــك إىل تش ــود ذل ــا ويع ــل للبكتري ــون قات ــن أن يك ــر م ــط أك ــل مثب ــلفوناميد يعم س
يف تركيبــ�ه الكيميــايئ مــع حمــض شــبه األمينيــ�ة البزنويــك )PABA(، وهــي مــادة 
البكتريــة علــى عكــس  الــي حتتاجهــا اخلليــة  الفوليــك  لتكويــن حمــض  ضروريــة 
خاليــا الثدييــ�ات الغــر قــادرة علــى تكويــن حمــض الفوليــك، ســلفوناميد يمنــع األنزيــم 

ــة. ــؤدي وظيفتــه الطبيعي ــادر علــى أن ي ــر ق ــح غ التن�افــي الرئيــي الــذي يصب
ــلبي�ة  ــ�ة وس ــك إجيابي ــا يف ذل ــا بم ــواع البكتري ــن أن ــد م ــد العدي ــل ض ــولفونامايد يعم الس

ــرام. الغ

اإلستطبابات: 
املكونات الثالثة الفعالة يف تراي سلفا هي األكر فاعلية يف مجموعة سلفوناميد.

ــلبي�ة  ــا س ــض البكتري ــرام وبع ــ�ة الغ ــا إجيابي ــد البكتري ــي ض ــكل رئي ــة بش ــي فعال وه
الغــرام وبعــض أنــواع الريكســيا والروتــوزوا.

وهــي فعالــة ضــد أنــواع البكتريــا مثــل: املكــورات العنقوديــة، األي كــوالي، الســاملوني�ال، 
باســتوريال، ســيدومونس، بروتيــس وأنــواع كلوســرتيديم.

كما أنها فعالة جدًا يف عالج الكوكسيديا.
تراي سلفا يعطى أساسًا لعالج اإللتهابات البكترية بما يف ذلك:

اإللتهابــات الرئويــة، تســمم الــدم، إلتهابــات األمعــاء، تعفــن القــدم واإلســهاالت يف 
ـزا والكوكســيديا يف الدواجــن. احليوانــات الكبــرة، كوراـي

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 100 غم لكل 200 لرت من ماء الشرب ملدة 3 أيام.

يوقف العالج ملدة يومن، ثم يعطى ملدة يومن آخرين يف احلاالت الشديدة.
العجــول واحلمــالن: 8- 10 غــم لــكل 50 كغــم مــن وزن اجلســم عــن طريــق مــاء الشــرب 

ملــدة 3 أيــام.
يوقف العالج ملدة يومن، ثم يعطى ملدة يومن آخرين يف احلاالت الشديدة.

فرتة السحب:
اللحم: 7 أيام. 

البيض: ال يعطى للطيور املنتجة للبيض املعد لإلستهالك البشري.

إحتي�اطات ومحاذير اإلستعمال:
- ال يزيد مدة العالج عن 5 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

تراي سلفا
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



2٦ مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
سلفاديميدين صوديوم                                                        250 ملغم
سلفاثي�ازول  صوديوم                                                            250 ملغم
سلفاديازين صوديوم                                                             250 ملغم

 
اخلصائص:

ــابه  ــك إىل تش ــود ذل ــا ويع ــل للبكتري ــون قات ــن أن يك ــر م ــط أك ــل مثب ــلفوناميد يعم س
يف تركيبــ�ه الكيميــايئ مــع حمــض شــبه األمينيــ�ة البزنويــك )PABA(، وهــي مــادة 
البكتريــة علــى عكــس  الــي حتتاجهــا اخلليــة  الفوليــك  لتكويــن حمــض  ضروريــة 
خاليــا الثدييــ�ات الغــر قــادرة علــى تكويــن حمــض الفوليــك، ســلفوناميد يمنــع األنزيــم 

ــة. ــؤدي وظيفتــه الطبيعي ــادر علــى أن ي ــر ق ــح غ التن�افــي الرئيــي الــذي يصب
ــلبي�ة  ــ�ة وس ــك إجيابي ــا يف ذل ــا بم ــواع البكتري ــن أن ــد م ــد العدي ــل ض ــولفونامايد يعم الس

ــرام. الغ

اإلستطبابات: 
مجموعــة  يف  فاعليــة  األكــر  هــي  مركــز  ســلفا  تــراي  يف  الفعالــة  الثالثــة  املكونــات 

. ميد نا ســلفو
ــلبي�ة  ــا س ــض البكتري ــرام وبع ــ�ة الغ ــا إجيابي ــد البكتري ــي ض ــكل رئي ــة بش ــي فعال وه

الغــرام وبعــض أنــواع الريكســيا والروتــوزوا.
وهــي فعالــة ضــد أنــواع البكتريــا مثــل: املكــورات العنقوديــة، األي كــوالي، الســاملوني�ال، 

باســتوريال، ســيدومونس، بروتيــس وأنــواع كلوســرتيديم.
كما أنها فعالة جدًا يف عالج الكوكسيديا.

تراي سلفا مركز يعطى أساسًا لعالج اإللتهابات البكترية بما يف ذلك:
اإللتهابــات الرئويــة، تســمم الــدم، إلتهابــات األمعــاء، تعفــن القــدم واإلســهاالت يف 

ـزا والكوكســيديا يف الدواجــن. احليوانــات الكبــرة، كوراـي

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 40-50 غم  لكل 200 لرت من ماء الشرب ملدة 3 أيام.

يوقف العالج ملدة يومن، ثم يعطى ملدة يومن آخرين يف احلاالت الشديدة.
العجــول واحلمــالن: 4-5 غــم لــكل 50 كغــم مــن وزن اجلســم عــن طريــق مــاء الشــرب  

ملــدة 3 أيــام.
يوقف العالج ملدة يومن، ثم يعطى ملدة يومن آخرين يف احلاالت الشديدة.

فرتة السحب:
اللحم: 7 أيام. 

البيض: ال يعطى للطيور املنتجة للبيض املعد لإلستهالك البشري.

إحتي�اطات ومحاذير اإلستعمال:
- ال يزيد مدة العالج عن 5 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

تراي سلفا مركز
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



27 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
تيلميكوزين )على شكل فوسفات(                                           250 ملغم )فّعال(

اخلصائص:
ــى  ــر عل ــد ويؤث ــة الماكروالي ــن مجموع ــي م ــبه إصطناع ــوي ش ــاد حي ــن مض تيلميكوزي

ــن. ــن الروت تكوي
تيلميكوزيــن يعمــل مثبــط للبكرتيــا ولكــن برتكــز عــايل قــد يصبــح قاتــل للبكتريــا. 
فاعليــة التيلميكوزيــن يف الغالــب ضــد البكتريــا  إجيابيــ�ة الغــرام مــع فاعليــة ضــد بعــض 
ســالبي�ة الغــرام الــي تصيــب الطيــور وعلــى وجــه اخلصــوص تكــون ضــد الكائنــ�ات 

ــرويم: ــاج ال ــاج والدج ــة يف الدج ــة الدقيق احلي
امليكوبالزما جاليسبتكم وامليكوبالزما سينوفيا.

الماكروليد يعزز عملية قتل البكتريا عن طريق البلعمة.
األخــرى  والماكروليــد  تيلميكوزيــن  بــن  مشــرتكة  مقاومــة  هنــاك  لوحــظ  لقــد 

. يســن ما لنكو و

اإلستطبابات: 
الدواجــن: لعــالج أمــراض اجلهــاز التنفــي يف قطعــان الدجــاج الــي تســببها امليكوبالزما 

جاليســبتكم وامليكوبالزما ســينوفيا.
الدجــاج الــرويم: لعــالج أمــراض اجلهــاز التنفــي يف قطعــان الدجــاج الــرويم، تســببها 

مــع امليكوبالزمــا جاليســبتكم وامليكوبالزمــا ســينوفيا.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
75 ملغم تيلميكوزين لكل 1 لرت.

)٦0 مل تيلميكوزين أفيكو لكل 200 لرت من ماء الشرب( ملدة 3 أيام متواصلة.
)بما يعادل 10-25 ملغم تيلميكوزين لكل كغم من وزن اجلسم لكل يوم(.

فرتة السحب:
الدواجن: 12 يومًا.

الدجاج الرويم: 19 يومًا.
البيض: ال يستخدم لدجاج البي�اض املنتج للبيض املعد لإلستهالك البشري.

اإلحتي�اطات:
- ال يسمح للخيول أو غرها من شرب املياه الي حتتوي على تيلميكوزين.

- يستخدم عن طريق الفم فقط.
- قد يكون شديد السمية عند إستخدامه عن طريق احلقن.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من30°م.

العبوات:
100 مل عبوة زجاجية عنرية، 250 مل عبوة بالستيكية.

تيلميكوزين
سائل



28 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
جنت�امايسن )على شكل كريت�ات اجلنت�امايسن(                              100 ملغم )فّعال(

دوكي سايكلن هيدروكلورايد                                                                        100 ملغم

اخلصائص:
جنت�ادوكــس عــالج شــامل يســيطر علــى مجموعــة واســعة مــن األمــراض الــي تصيــب 

الدواجــن واحليوانــات الكبــرة.
ــوي  ــاد احلي ــن واملض ــ�ات اجلنت�امايس ــري كريت ــاد بكت ــى مض ــوي عل ــس حيت جنت�ادوك

واســع الطيــف الدوكــي ســايكلن هيدروكلوريــد.
ــورات  ــل املك ــرام مث ــ�ة الغ ــا إجيابي ــن البكتري ــعة م ــة واس ــد طائف ــال ض ــس فع جنت�ادوك

ــل: ــرام مث ــالبة الغ ــا س ــزن والبكتري ــم بيوجي ــات، كورانيبكتري ــة، العقدي العنقودي
أنــواع  أيروجينــوزا،  ســيدومونس  كليبســيال،  أنــواع  الســاملوني�ال،  كــوالي،  األي 
الهيموفيلــس والبورديتيــ�ال برونكيســبتيكا وكذلــك امليكوبالزمــا، الركتســيا، الكالميديــا، 

الكبــرة. والفروســات  األكتينومايســز  أنــواع 

اإلستطبابات: 
جنت�ادوكــس يعطــى خاصــة لعــالج األمــراض الــي تؤثــر علــى اجلهــاز التنفــي واجلهــاز 
األكيــاس  إلتهــاب  املزمــن،  التنفــي  اجلهــاز  إلتهــاب  مثــل:  الدواجــن  يف  الهضــي 
إلتهــاب  املفصلــي،  الســائل  إلتهــاب  القولونيــ�ة،  العصيــات  داء  ـزا،  الكراـي الهوائيــ�ة، 

والســاملوني�ال. املفاصــل 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 4-5 ايام. 

العجــول، احلمــالن وصغــار الماعــز: 10- 20 غــم لــكل كغــم مــن وزن اجلســم يعطــى 
مرتــن يف اليــوم ملــدة 3-5 أيــام.

)بما يعادل 1-2 غم جنت�ادوكس لكل 10 كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب:
اللحم: 5 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم  مغلفات أملنيوم.

500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

جنت�ادوكس
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



29 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
جنت�امايسن )على شكل كريت�ات اجلنت�امايسن(                              200 ملغم )فّعال(

اخلصائص:
جنت�اســن حيتــوي علــى اجلنت�امايســن وهــو ذو فاعليــة عاليــة ضــد مجموعــة مــن 
البكتريــا إجيابيــ�ة الغــرام وخصوصــا ســالبة الغــرام، بمــا يف ذلــك ســالالت املكــورات 
العنقوديــة، العقديــات، أنــواع الروتيــوس، األي كــوالي والســاملوني�ال وخاصــة يف حــاالت 
البكتريــا املقاومــة للمضــادات احليويــة واملعاجلــة الكيميائيــ�ة الكالســيكية األخــرى 
مثــل: النيوميســن، كانامايســن، أوكــي ترتاســايكلن، السرتبتومايســن، وأدويــة 

ــاالت. ــذه احل ــل يف ه ــدواء املفض ــو ال ــن ه ــلفا، اجلنت�امايس الس
إمتصاص اجلنت�امايسن ضعيف يف اجلهاز الهضي.

مزيج من اجلنت�امايسن وفلوميكوين قوي ومفيد جدًا.
مزيج من اجلنت�امايسن مع أوكي ترتاسايكلن يعطي تأثرًا إضافيًا.

مزيج من اجلنت�امايسن مع املضادات احليوية B-الكتام هي األفضل.

اإلستطبابات: 
ــوالي،  ــاملوني�ال، األي ك ــببها الس ــي تس ــات ال ــالج اإللتهاب ــًا لع ــى أساس ــن يعط جنت�اس
الهيموفيــالس، املكــورات العنقوديــة، املكــورات العقديــة، برتيــس وســيدومونس يف 

الدواجــن، العجــول واحلمــالن.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام. 

العجول واحلمالن: يعطى عن طريق الفم مرتن )صباحًا ومساءًا(
1 غم لكل 25 كغم من وزن اجلسم ملدة 4-5 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: 5 أيام.

مالحظة:
جيب إستهالك مياه العالج خالل 24 ساعة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم مغلف أملنيوم، 500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

جينت�اسني
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



30 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
دوكي سايكلن هيدروكلورايد                                                                    50 ملغم

كوليستن )على شكل كريت�ات الكوليستن(                           400000 وحدة دولية )فّعال(
اخلصائص:

ــع  ــايكلن واس ــي س ــة دوك ــادات احليوي ــن املض ــون م ــب يتك ــو مرك ــتن ه ــي س دوك
الطيــف وكريتــ�ات كوليســتن الــي تمتلــك نشــاط ضــد البكتريــا ســالبة الغــرام. 
دوكــي ســتن عــالج شــامل لســيطرة علــى مجموعــة واســعة مــن األمــراض الــي 

تصيــب الدواجــن وحيوانــات املزرعــة.
وكذلــك  الغــرام  وســالبة  إجيابيــ�ة  البكتريــا  مــن  واســعة  طائفــة  ضــد  فعــال  وهــو 

والكالميديــا. امليكوبالزمــا 
دوكــي ســتن يعطــى بشــكل خــاص لعــالج األمــراض الــي تؤثــر علــى اجلهــاز التنفــي 
واجلهــاز الهضــي يف الدواجــن مثــل: إلتهــاب اجلهــاز النفــي املزمــن، إلتهــاب األكيــاس 
الهوئيــ�ة، إلتهــاب اجليــوب األنفيــة، الرشــح، داء العصيــات القولونيــ�ة وإلتهــاب الغشــاء 

. ملفصلي ا

اإلستطبابات: 
دوكــي ســتن هــو مزيــج فعــال مــن إثنــن مــن املضــادات احليويــة، دوكــي ســايكلن 
وكوليســتن. ويعطــى بشــكل خــاص لعــالج األمــراض الــي تســببها البكتريــا إجيابيــ�ة 
وســالبة الغــرام، مثــل داء العصيــات القولونيــ�ة، الســاملوني�ال، زكام املعديــة، إلتهــاب 
األكيــاس الهوئيــ�ة، إلتهــاب املفصــل الــزاليل، كلوســرتيديا الــي تســبب إلتهابــات اجللــد 

ــيا. ــا والريكتس ــا، الكالميدي ــك امليكوبالزم ــاء. وكذل ــات األمع وإلتهاب

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 1 لرت من ماء الشرب لكل يوم ملدة 5-7 أيام. 

)أو بمعدل 20 ملغم دوكي سايكلن لكل كغم من وزن اجلسم(.
فرتة السحب: 7 أيام.

اإلحتي�اطات ومحاذير اإلستعمال:
- جيب تويخ احلذر عند إعطاء العالج بوجود تلف يف الكبد أو أمراض كلوية.

- ال حيدث أي عوارض جانبي�ة عند إستخدم العالج باجلرعات املوىص بها.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

دوكيس ستني
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



31 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
دوكي سايكلن هيدروكلورايد                                                                  200 ملغم

كوليستن )على شكل كريت�ات الكوليستن(                       1٦00000 وحدة دولية )فّعال(

اخلصائص:
دوكي ستن مركز هو مركب يتكون من املضادات احليوية.

دوكــي ســايكلن واســع الطيــف وكريتــ�ات كوليســتن الــي تمتلــك نشــاط ضــد 
البكتريــا ســالبة الغــرام.

دوكــي ســتن مركــز عــالج شــامل للســيطرة علــى مجموعــة واســعة مــن األمــراض الــي 
تصيــب الدواجــن وحيوانــات املزرعة.

وكذلــك  الغــرام  وســالبة  إجيابيــ�ة  البكتريــا  مــن  واســعة  طائفــة  ضــد  فعــال  وهــو 
والكالميديــا. امليكوبالزمــا 

ــاز  ــى اجله ــر عل ــي تؤث ــراض ال ــالج األم ــاص لع ــكل خ ــى بش ــز يعط ــتن مرك ــي س دوك
التنفــي واجلهــاز الهضــي يف الدواجــن مثــل: إلتهــاب اجلهــاز النفــي املزمــن، إلتهــاب 
القولونيــ�ة  العصيــات  داء  الرشــح،  األنفيــة،  اجليــوب  إلتهــاب  الهوئيــ�ة،  األكيــاس 

ــي. ــاء املفصل ــاب الغش وإلته

اإلستطبابات: 
ــي  ــة، دوك ــادات احليوي ــن املض ــن م ــن إثن ــال م ــج فع ــو مزي ــز ه ــتن مرك ــي س دوك

ســايكلن وكوليســتن.
إجيابيــ�ة وســالبة  البكتريــا  الــي تســببها  األمــراض  لعــالج  ويعطــى بشــكل خــاص 
الغــرام، مثــل: داء العصيــات القولونيــ�ة، الســاملوني�ال، الــزكام املعــدي، إلتهــاب األكيــاس 
الهوئيــ�ة، إلتهــاب املفصــل الــزاليل، كلوســرتيديا الــي تســبب إلتهابــات اجللــد وإلتهابــات 

ــيا. ــا والريكتس ــا، الكالميدي ــك امليكوبالزم ــاء وكذل األمع

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب لكل يوم ملدة 5-7 أيام. 

)أو بمعدل 20 ملغم دوكي سايكلن لكل كغم من وزن اجلسم(.
العجــول واحلمــالن: 5-10 ملغــم دوكــي ســايكلن لــكل كغــم مــن وزن اجلســم يعطــى 

يوميــًا مــع مــاء الشــرب ملــدة 5-7 أيــام.

فرتة السحب: 7 أيام.

اإلحتي�اطات ومحاذير اإلستعمال:
- جيب تويخ احلذر عند إعطاء العالج بوجود تلف يف الكبد أو أمراض كلوية.
- ال حيدث أي عوارض جانبي�ة عند اإلستخدم العالج باجلرعات املوىص بها.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

دوكيس ستني مركز
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



32 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
سلفاكوينوكزالن صوديوم                                                         250 ملغم

اخلصائص:
ســلفاكوينوكزالن يمتــص بســهولة مــن اجلهــاز الهضــي وتنتــج عنــه مســتويات 

مســتمرة يف الــدم.
ويتــم التخلــص مــن العــالج جزئيــ�ًا عــن طريــق البــول ومــن خــالل األمعــاء عــن طريــق 

الــراز.
الرتكيــب البيوكيميــايئ األســايس يف نشــاط السلفاكينوكســالن فضــاًل عــن غرهــا مــن 
 )PABA( )الســولفونامايد هــو تركيبهــا املشــابه لرتكيــب )حمــض بارأمينوبنوتيــك

ــك. ــض الفولي ــن حم ــة تكوي ــل يف عملي ــذي يدخ ال
يدخــل )PABA( وحمــض الفوليــك يف تراكيــب كميــات كبــرة مــن املــواد النــواة خــالل 

تطــور اجليــل الثــاين مــن أزخينوتــس الكوكســيدية.
ســلفوناميدات يعمــل علــى غلــق مســارات )PABA( وحمــض الفوليــك يمنــع التطــور 

الســليم ألزخينوتــس.
مضــاد  يعمــل  باإلضافــة  ســبوروزوتيس  حتطيــم  علــى  يعمــل  السلفاكينوكســالن 

تينيــ�ال.  إيمريــا  أزخينوتــس  ضــد  خــاص  وبشــكل  كوكســيديا 

اإلستطبابات: 
ســلفاكوين يعطــى للوقايــة والعــالج مــن الكوكســيديا األعوريــة واألمعــاء يف الدواجــن 

والدجــاج الــرويم وكذلــك الكوكســيديا املعويــة والكبديــة يف األرانــب.
عنــد إضافــة ســلفاكوين اىل العلــف يســيطر علــى الوفيــات الــي تســببها مــرض الكولــرا 

الطيــور احلاد )الباســتوريال مولتوســيدا(.
)الســاملوني�ال  الطيــور  التيفوئيــ�د  عــن  الناجمــة  اخلســائر  مــن  خيفــف  ســلفاكوين 

الشــرب. مــاء  مــع  إعطــاءه  طريــق  عــن  الــرويم  الدجــاج  يف  جالينــ�ارم( 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3 أيام.

يوقف العالج بعدها ملدة يوم واحد ثم يستأنف ملدة يومن.
احليوانات األخرى: 0.5 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم ملدة 3- 5 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: 10 أيام.

التحذيرات وموانع اإلستعمال:
جيــب وقــف عــالج قطعــان األمهــات والبيــ�اض يف فــرتة الرعايــة قبــل 28 يــوم مــن فــرتة 

ــة. اإلباض

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

سلفاكوين
سائل



33مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
سلفاديميدين صوديوم                                                        300 ملغم

اخلصائص:
ســلفاميث�ازين يعمــل مثــل عمــل ســلفوناميد، وهــو مثبــط أكــر مــن أن يكــون قاتــل 
للبكتريــا ويعــود ذلــك إىل تشــابه يف تركيبــ�ه الكيميــايئ مــع حمــض شــبه األمينيــ�ة 
البزنويــك )PABA(، وهــي مــادة ضروريــة لتكويــن حمــض الفوليــك الــي حتتاجهــا 
اخلليــة البكتريــة علــى عكــس خاليــا الثدييــ�ات الغــر قــادرة علــى تكويــن حمــض 
ــى  ــادر عل ــر ق ــح غ ــذي يصب ــي ال ــي الرئي ــم التن�اف ــع األنزي ــلفوناميد يمن ــك، س الفولي

أن يــؤدي وظيفتــه الطبيعيــة.
الســلفوناميد يعمــل ضــد العديــد مــن أنــواع البكتريــا بمــا يف ذلــك إجيابيــ�ة وســلبي�ة 

الغــرام.

اإلستطبابات: 
ســلفاميث�ازين ذات فعاليــة عاليــة ضــد مجموعــة واســعة مــن البكتريــا والروتــوزوا 

وبعــض الركتســيا.
ويعطــى بشــكل خــاص يف حــاالت تســمم الــدم واإللتهابــات الرئويــة وإلتهابــات األمعــاء 
الباســتوريال،  الســاملوني�ال،  تســببها  الــي  األمــراض  وكذلــك  واحلمــالن  العجــول  يف 
يف  الطيــور  وكولــرا  ـزا  كوراـي واألعوريــن،  األمعــاء  يف  الكوكســيديا  لعــالج  وكذلــك، 

الدواجــن.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم.

الدواجن: ٦0- 80 غم  لكل 200 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 ايام. 
العجــول واحلمــالن: اليــوم األول: 3 غــم لــكل 10 كغــم مــن وزن اجلســم، ثــم 1.5 غــم لــكل 

10 كغــم مــن وزن اجلســم ملــدة 3-5 أيــام.

فرتة السحب:
اللحم: الدواجن: 14 يومًا. 

العجول واحلمالن: 10 أيام.
البيض: ال يعطى للطيور املنتجة للبيض املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

سلفاميث�ازين
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



34 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
سيروفلوكساسن )على شكل الكتيت(                                                         100 ملغم

اخلصائص:
لعائلــة  تنتــي  والــي  الفعالــة سيروفلوكساســن  المــادة  سيروســول حيتــوي علــى 
ــعًا ــًا واس ــك طيف ــا وتمتل ــادة للبكتري ــص مض ــك خصائ ــي تمتل ــات ال الفلوروكوينولون

وفعالية قوية وأمانًا عاليًا.
املوجبــة  البكتريــا  ومختلــف  المايكوبالزمــا  مــن  كاًل  السيروفلوكساســن  يغطــي 

الغــرام.  والســالبة 

اإلستطبابات : 
ــة  ــا احلساس ــن البكتري ــبب�ة ع ــراض املعديــة املتس ــالج األم ــول يســتخدم يف ع سيروس

ــل: ــن مث للسيروفلوكساس
الباســتيوريال،  املعديــة،  الكوريــزا  القولونيــ�ة،  العصيــات  املزمــن،  الرئــوي  اإللتهــاب 
متالزمــة تــورم الــرأس واإلســهاالت البكتريــة املختلفــة باإلضافــة لغرهــا مــن األمــراض 

ــة.   ــة املعدي البكتري

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

املجرتات الصغرة واألرانب: 1.5-2.5 مل لكل 50 كغم من وزن اجلسم
ملدة 3-5 أيام.

فرتة السحب: 
اللحم والبيض: 5 أيام. 

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: 
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

سيربوسول ١٠٪
سائل



35 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
سيروفلوكساسن )على شكل الكتيت(                                                        200 ملغم

اخلصائص:
لعائلــة  تنتــي  والــي  الفعالــة سيروفلوكساســن  المــادة  سيروســول حيتــوي علــى 
ــعًا ــًا واس ــك طيف ــا وتمتل ــادة للبكتري ــص مض ــك خصائ ــي تمتل ــات ال الفلوروكوينولون

وفعالية قوية وامانًا عاليًا.
املوجبــة  البكتريــا  ومختلــف  المايكوبالزمــا  مــن  كاًل  السيروفلوكساســن  يغطــي 

الغــرام.  والســالبة 

اإلستطبابات : 
ــة  ــا احلساس ــن البكتري ــبب�ة ع ــراض املعديــة املتس ــالج األم ــول يســتخدم يف ع سيروس
ــ�ة، الكوريــزا  ــات القولوني ــن، العصي ــوي املزم ــاب الرئ ــل اإللته ــن مث للسيروفلوكساس
املختلفــة  البكتريــة  واإلســهاالت  الــرأس  تــورم  متالزمــة  الباســتيوريال،  املعديــة، 

باإلضافــة لغرهــا مــن األمــراض البكتريــة املعديــة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

املجرتات الصغرة واألرانب: 1 مل لكل 50 كغم من وزن اجلسم ملدة 3-5 أيام.

فرتة السحب: 
اللحم والبيض: 5 أيام. 

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات : 
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

سيربوسول ٢٠٪
سائل



3٦ مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
ترايميثوبريم                                                                             80 ملغم
سلفاديازين صوديوم                                                        400 ملغم

اخلصائص:
ــلفاديازين.  ــم وس ــى ترايميثوبري ــوي عل ــم حيت ــق الف ــن طري ــى ع ــائل يعط ــم س ــويل بري ك
ــل عــن  ــث أن كل مركــب منفص ــ�ة عمليــًا أنهــا قاتلــة للبكتريــا حي ــد أثبتــت الرتكيب لق
اآلخــر يكــون مثبــط للبكتريــا، ترايميثوبريــم وســلفاديازين واســع الطيــف وفعــال ضــد 

ــرام. ــالبة للغ ــ�ة والس ــا اإلجيابي البكتري
ــا  ــ�اج البكتري ــط إنت ــوم بتثبي ــلفاديازين يق ــإن الس ــلفونامايدات ف ــع الس ــال م ــا احل وكم
ــك.  ــو بزنوي ــارا اماين ــض الب ــع حم ــس م ــق التن�اف ــن طري ــك ع ــ�ايئ الهروفولي ــض ثن حلم
وبالتــايل فــإن كــويل بريــم يعطــي أثــرًا متسلســال وثنــ�ايئ املفعــول علــى أيــض البكتريــا، 
وهــذا بالتــايل خيلــص البكتريــا مــن األحمــاض النوويــة والروتينــ�ات األساســية للبقــاء 

والتكاثــر وهــذا األثــر يصنــف كونــه قاتــاًل للبكتريــا.

اإلستطبابات: 
ــالبة  ــ�ة وس ــا إجيابي ــن البكتري ــعة م ــة واس ــد مجموع ــز ض ــالج مم ــائل ع ــم س ــويل بري ك
ــم. ــل األنزي ــط عم ــوم بتثبي ــث يق ــا، حي ــل البكتري ــ�ه يف قت ــة اىل فعاليت ــرام باإلضاف الغ

أمــراض  الباســتوريال،  مثــل:  املعديــة  األمــراض  مختلــف  عــالج  يف  يســتخدم  فهــو 
العصيــات القولونيــ�ة والســاملوني�ال يف الدواجــن واحليوانــات األخــرى والكورايــزا املعديــة 

الدواجــن.  يف 
ــن  ــع م ــف واس ــد طي ــة ض ــا وقوي ــة للبكتري ــة قاتل ــد بفعالي ــتحضر فري ــم مس ــويل بري ك

ــل: ــرام مث ــالبة الغ ــة و س ــا موجب البكتري
ــتوريال،  ــزن، باس ــوم بيوجي ــي باكتيري ــيال، كوراي ــيال، بروس ــاملوني�ال، كليبس ــوالي، س أي ك

ــس. ــرت والهيموفيل ــرتبتوكوكس، إنتروباك ــتافيلوكوكس، س س

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1-2 مل لكل 5 لرت من ماء الشرب ملدة 5 أيام.

العجــول واحلمــالن: 1 مــل لــكل 15 كغــم مــن وزن اجلســم الــي يوميــًا عــن طريــق الفــم 
ملــدة 5 أيــام.

فرتة السحب:
الدواجن: 5 أيام.

العجول واحلمالن : 14 يومًا.
البيض: ال يستخدم يف الطيور البي�اضة.

إحتي�اطات ومحاذير اإلستعمال:
- ال يعطى للحيوانات املجرتة البالغة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

كويل بريم
سائل



37 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
تايلوزين ترتريت                                                                            150 ملغم )فعال(
إريرومايسن ثيوسيانيت                                                        125 ملغم )فعال(
نيومايسن سلفيت                                                                       200 ملغم )فعال(

فيت�امن أ أسيتيت                                                                        5000 وحدة دولية
فيت�امن هـ  أسيتيت                                                                         20 وحدة دولية

اخلصائص:
كويل زال يت�ألف من مضادات حيوية والفيت�امين�ات.

البكتريــا إجيابيــ�ة  الــي تســببها  المايكوبالزمــا، وأيضــًا األمــراض  وهــو فعــال ضــد 
والثدييــ�ات. الطيــور  يف  الهضــي،  واجلهــاز  التنفــي  اجلهــاز  يف  الغــرام  وســالبة 

اإلستطبابات: 
كــويل زال لعــالج أمــراض اجلهــاز التنفــي يف الدواجــن مثــل: إلتهــاب اجلهــاز التنفــي 
ــات  ــاء، داء العصي ــات األمع ــالج إلتهاب ــك يف ع ــود والكورايــزا وكذل ــرأس األس ــن، ال املزم
القولونيــ�ة والســاملوني�ال يف الدواجــن واحليوانــات األخــرى، كــويل زال يعمــل أيضــًا محفــز 

للنمــو.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 1 لرت من ماء الشرب لكل يوم ملدة 3-5 أيام. 

احليوانــات األخــرى: 2.5 غــم لــكل 10 كغــم مــن وزن اجلســم مقســمة إىل جرعتــن يوميــًا 
إىل 4 أيــام.

فرتة السحب:
اللحم: 10 أيام.

البيض: ال يعطى لدواجن الي تنتج البيض املعد لإلستهالك البشري.

اإلحتي�اطات ومحاذير اإلستعمال:
- ال تعطى للمجرتات الكبرة عن طريق الفم.

جرعات عالية:
- اجلرعات عالية على فرتة طويلة من الزمن قد يسبب تشنجات وإضطرابات يف 

     اجلهاز الهضي.
- ال حيدث أي عوارض جانبي�ة عند إستخدم اجلرعات املوىص بها.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 200 غم مغلفات أملنيوم.

كويل زال
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



38 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
إريرومايسن )على شكل ثيوسيانيت(                                                   115 ملغم )فعال(

كوليستن )على شكل كريت�ات(                                                            400000 وحدة دولية )فّعال(

اخلصائص:
اإلريرومايســن والماكروليــدات بشــكل عــام يعمــل علــى اخلليــة البكتريــة عــن طريــق 

تثبيــط تكويــن الروتــن دون التأثــر علــى تركيــب احلامــض النــووي.
اإلريرومايســن يمكــن أن تمنــع تكويــن الروتــن عــن طريــق أرتب�اطــه علــى جــزء 50 أس 

مــن الريبوســوم البكتريــة.
االريرومايســن فعــال ضــد البكتريــا إجيابيــ�ة الغــرام وكذلــك علــى بعــض ســلبي�ة 

وامليكوبالزمــا. الغــرام 
ــة  ــات املعوي ــالج اإللتهاب ــتخدم يف ع ــا يس ــن البكتري ــع م ــف واس ــل لطي ــتن قات كوليس
ــيجال،  ــاملوني�ال، الش ــواع الس ــوالي، واألن ــرام )األي ك ــالبة الغ ــا س ــببها البكتري ــي تس ال
كليبســيال، هيموفيــالس وســيدومونس( يف الدواجــن والعجــول واحليوانــات الصغــرة 

األخــرى.
ليــس لــه تأثــر ســام إذ يعطــى عــن طريــق الفــم ألنــه يمتــص بشــكل ضعيــف مــن القنــاة 

الهضميــة.

اإلستطبابات: 
ــرام  ــة الغ ــة لصبغ ــا احلساس ــببها البكتري ــي تس ــات ال ــالج اإللتهاب ــن لع ــويل مايس ك
الســالبة واملوجبــة وامليكوبالزمــا مثــل: اإللتهابــات الرئويــة املركبــة، كورايــزا، إلتهابــات 

ــاء. ــات األمع ــي وإلتهاب ــاء املفصل ــاب الغش ــة، إلته ــة املعدي ــوب األنفي اجلي
ــالن  ــن واحلم ــات يف الدواج ــاد والتطعيم ــروف اإلجه ــًا يف ظ ــى أيض ــن يعط ــويل مايس ك

ــول. والعج

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام. 

العجــول واحلمــالن: 2 غــم لــكل 10 كغــم مــن وزن اجلســم يوميــًا عــن طريــق مــاء الشــرب 
أو العلــف ملــدة 3-5 أيــام.

فرتة السحب: 2 يوم.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

كويل مايسني
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



39 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
كوليستن )على شكل كولستن سلفيت(                                           ٦00000 وحدة دولية

اخلصائص:
ــاملوني�ال،  ــوالي، الس ــل األي ك ــرام مث ــلبي�ة الغ ــا س ــل للبكتري ــاط قات ــه نش ــتن ل كوليس

كليبســيال والهيموفيلــس، يف الدواجــن، العجــول واحلمــالن.
كوليســتن مضــاد حيــوي مــن مجموعــة بــويل ميكســن، كوليســتن إمتصاصــه يف 

األمعــاء قليــل جــدًا وبالتــايل ليــس لــه أي تأثــر ســام إذ يعطــى عــن طريــق الفــم.

اإلستطبابات: 
ــواع  ــببها أن ــي تس ــة وال ــة املعوي ــراض البكتري ــالج األم ــتعمل لع ــو يس ــتن أفيك كولس
البكتريــا ذات الغــرام الســالب مثــل: الســاملوني�ال واألي كــوالي والشــيغيال يف احليوانات 

الصغــرة مثــل: العجــول واحلمــالن وكذلــك الدواجــن.
ــيدومونس  ــوالي، س ــن األي ك ــواع م ــل: أن ــا مث ــد البكتري ــايل ض ــر ع ــه تأث ــتن ل كولس
أيروجينوســا، أنــواع ســاملوني�ال، أنــواع الهيموفيلــس، أنــواع شــيجيال، أنــواع باســتوريال، 

أنــواع بروســيال، أيروبكتيريوجنيــس وبورديتــ�ال برونكيســبكتيكا.
أنــواع  ســتافيلوكوكس،  أنــواع  مثــل:  حساســية  أقــل  عــام  بشــكل  الغــرام  املوجبــة 

كورانيبكتريــم. وأنــواع  بيوجيــزن  ســرتبتوكوكس  الباســيلس، 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 1-2 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

أو 1 كغم لكل 0.5-1 طن علف ملدة 5-7 أيام.
العجول واحلمالن : 2 غم لكل 10 كغم من وزن اجلسم ملدة 3-٦ أيام.

فرتة السحب: 7 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم مغلف أملنيوم ، 500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

كوليستني أفيكو
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



40 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
كوليستن )على شكل كولستن سلفيت(                      2000000 وحدة دولية

اخلصائص:
ــاملوني�ال،  ــوالي، الس ــل: األي ك ــرام مث ــلبي�ة الغ ــا س ــل للبكتري ــاط قات ــه نش ــتن ل كوليس

ــالن. ــول واحلم ــن، العج ــس يف الدواج ــيال والهيموفيل كليبس
كوليســتن مضــاد حيــوي مــن مجموعــة بــويل ميكســن، كوليســتن إمتصاصــه يف 

األمعــاء قليــل جــدًا وبالتــايل ليــس لــه أي تأثــر ســام إذ يعطــى عــن طريــق الفــم.

اإلستطبابات: 
ــواع  ــببها أن ــي تس ــة وال ــة املعوي ــراض البكتري ــالج األم ــتعمل لع ــو يس ــتن أفيك كولس
البكتريــا ذات الغــرام الســالب مثــل: الســاملوني�ال واالي كــوالي والشــيغيال يف احليوانات 

الصغــرة مثــل العجــول واحلمــالن وكذلــك الدواجــن.
كولســتن لــه تأثــر عــايل ضــد البكتريــا مثــل: أنــواع مــن أي كــوالي، ســيدومونس 
أيروجينوســا، أنــواع ســاملوني�ال، أنــواع الهيموفيلــس، أنــواع شــيجيال، أنــواع باســتوريال، 
أنــواع بروســيال، أيروبكتيريوجنيــس وبورديتــ�ال برونكيســبكتيكا املوجبــة الغــرام بشــكل 
ــرتبتوكوكس  ــيلس، س ــواع الباس ــتافيلوكوكس، أن ــواع س ــل: أن ــية مث ــل حساس ــام أق ع

ــم. ــواع كورانيبكتري ــزن وأن بيوجي

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل لكل 4 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

العجول واحلمالن: 1 مل لكل 40 كغم من وزن احليوان ملدة 3-5 أيام.

فرتة السحب: 7 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
250 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

كوليستني أفيكو
سائل



41 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
وفلكساسن                                                                                100 ملغم أنر
برومهكسن هيدروكلورايد                                                         10 ملغم

اخلصائص:
ميوكوتريــل جيمــع بــن تأثــر  إثنــن مــن املكونــات الفعالــة، برومهيكســن يقلــل لزوجــة 
اإلفــرازات املخاطيــة املتماســكة وســياالن اإلفــرازات املخاطيــة التنفســية ويســاعد 
عمــل األهــداب وعمليــة إخــراج األفــرازات ويعمــل علــى احلــد مــن أعــراض ضيــق 

ــة. ــة الرئ ــادة وظيف ــس وزي التنف
برومهيكســن يعــزز مــن تركــز أنروفلكساســن يف املوقــع املصــاب ممــا يــؤدي إىل مزيــد 

مــن اإلنتعــاش الســريع.
أنروفلكساســن عــالج شــامل ضــد طائفــة واســعة مــن األمــراض املعديــة الــي تصيــب 

اجلهــاز التنفــي، اجلهــاز الهضــي، األمــراض اجللديــة واجلهــاز التن�اســلي.
ــلبي�ة  ــ�ة وس ــا إجيابي ــن البكتري ــع م ــف واس ــد طي ــن ض ــة األنروفلكساس ــمل فاعلي وتش
الــي تصيــب يف ظــروف مرضيــة مختلفــة وتشــمل هــذه  الغــرام بمــا يف ذلــك تلــك 
البكتريــا أي كــوالي، بوتيــس مرابيليــس، املكــورات العنقوديــة أوريــس، املكــورات 
ــة  ــن فعالي ــر األنروفلكساس ــد يظه ــي ق ــة ال ــيال الرئوي ــس وكليبس ــة أنرتميدي العنقودي

ســريرية ملحــوظ.

اإلستطبابات: 
ميوكوتريــل يعطــى لعــالج حــاالت اإلصابــات يف اجلهــاز التنفــي واملصاحبــة إلحتبــ�اس 
البكتــري،  الرئــوي  اإللتهــاب  القصبــات،  إلتهــاب  مثــل:  مــن  املخاطيــة  اإلفــرازات 
واإللتهابــات التنفســية املصاحبــة مثــل: املــرض التنفــي املزمــن CRD واملتســبب 
للســاملوني�ال،  والعــالج  للوقايــة  أيضــًا  يوصــف  جاليســبتكوم،  مايكوبالزمــا  عــن 

كوليب�اسيلوســز، كمــا يوصــف يف إصابــات اجلهازيــن الهضــي والبــويل.
فعالية ميوكوتريل تغطي كامل الطيف البكتري السالب واملوجب الغرام مثل:

الباســتيوريال،  هيموفيلــوس،  العنقوديــة،  املكــورات  ســاملوني�ال،  كــوالي،  أي 
والكالميديــا. المايكوبالزمــا  عــن  املتســبب�ة  األمــراض  ومختلــف  ســرتبتوكوكس 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 مل لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام. 

)للحصول على تركز 50 جزء من املليون أنروفلكساسن(.
املجرتات الصغرة: 1 مل لكل 20 كغم من وزن اجلسم ملدة 3 أيام.

فرتة السحب: 5 أيام. 

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: 
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

ميوكوتريل
سائل



42 مضادات البكتريا

الرتكيب:    
 عباره عن تركيب متجانس من زيوت طبيعية إيرية.

اخلصائص: 
المــاء ذات خــواص  مينثوكســن هــو مركــب مــن زيــوت طبيعيــة إيريــة ذائبــ�ة يف 
ــم ذو  ــيي�ل البلغ ــطة تس ــة بواس ــرازات املخاطي ــة اإلف ــى إزال ــل عل ــن تعم ــة للدواج عالجي
القــوام اللــزج والكثيــف تمهيــدًا لطــرده للخــارج، ممــا حيســن مــن كفــاءة عمليــة التنفــس 

ــن. ــجن يف الدواج ــذ األكس وأخ

اإلستطبابات: 
 مينثوكســن يســتخدم يف جتنــب رد الفعــل املناعــي الغــر مرغــوب فيــه نتيجــة التحصــن 
باللقاحــات احليــة يف األمــراض التنفســية مثــل مــرض النيوكاســل، واإللتهــاب الشــعي 
املعــدي، كذلــك يف عــالج التعــرض للظــروف البيئيــ�ة الســيئ�ة داخــل حظائــر الطيــور 
مثــل: اجلفــاف وضربــات احلــر الشــديدة، ويف حــاالت عطــاس الطيــور، وكعــالج تكميلي 

عنــد إســتخدام املضــادات احليويــة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يف كل احلــاالت خفــف اجلرعــة املقــررة مــن مينثوكســن بمــاء داىفء )40°م( بنســبة 

)1مــل مينثوكســن: 10 مــل مــاء( ثــم قــم بإضافتــه لطريقــة اإلعطــاء املقــررة.

النتيجــة  ظهــور  حــى   - املقــررة  باجلرعــة   - منثوكســن  ب  املعاجلــة  تكــرار  يمكــن 
املطلوبــة.

املحاذير:
 يمنــع إضافــة مينثوكســن مــع املضــادات احليويــة أو مــع أي مســتحضر آخــر ســويًا إىل 

مــاء الشــرب.  

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: 
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

مينثوكسني
سائل

طريقة اإلعطاءنسبة التخفيفمرتن / يوم

لكل ١٠٠٠٠ طري: خفف ١٠٠ ملمرتني / يوم
بواسطة ماء الشربمن مينثوكسني يف ٥٠٠ لرت ماء

لكل ١٠٠٠٠ طري: خفف ١٠٠ ملمرة / اليوم، أو عند الضرورة
بواسطة الرشمن مينثوكسني يف ٥ لرت ماء



43 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
ترايميثوبريم                                                                              40 ملغم
سلفاديازين صوديوم                                                         200 ملغم

اخلصائص:
نيــو كــويل بريــم ســائل يعطى عــن طريــق الفــم حيتــوي علــى ترايميثوبريــم وســلفاديازين. 
ــل عــن  ــث أن كل مركــب منفص ــ�ة عمليــًا أنهــا قاتلــة للبكتريــا حي ــد أثبتــت الرتكيب لق
اآلخــر يكــون مثبــط للبكتريــا، ترايميثوبريــم وســلفاديازين واســع الطيــف وفعــال ضــد 

البكتريــا اإلجيابيــ�ة والســالبة الغــرام.
ــا  ــ�اج البكتري ــط إنت ــوم بتثبي ــلفاديازين يق ــإن الس ــلفونامايدات ف ــع الس ــال م ــا احل وكم
ــك. ــو بزنوي ــارا اماين ــض الب ــع حم ــس م ــق التن�اف ــن طري ــك ع ــ�ايئ الهروفولي ــض ثن حلم

وبالتــايل فــإن نيــو كــويل بريــم يعطــي أثــرًا متسلســال وثنــ�ايئ املفعول علــى أيــض البكتريا، 
وهــذا بالتــايل خيلــص البكتريــا مــن األحمــاض النوويــة والروتينــ�ات األساســية للبقــاء 

والتكاثــر وهــذا األثــر يصنــف كونــه قاتــال للبكتريــا.

اإلستطبابات: 
ــرام  ــ�ة الغ ــا إجيابي ــن البكتري ــعة م ــة واس ــد طائف ــزة ض ــائل دواء مم ــم س ــويل بري ــو ك ني
وســالبة الغــرام باإلضافــة إىل فعاليتــ�ه يف قتــل البكتريــا، حيــث يقــوم بتثبيــط عمــل 

األنزيــم.
فهــو يســتخدم يف عــالج مختلــف األمــراض املعديــة مثــل: الباســتوريال، داء العصيــات 
يف  املعديــة  ـزا  والكوراـي األخــرى  واحليوانــات  الدواجــن  يف  والســاملوني�ال  القولونيــ�ة 

الدواجــن. 
ــع  ــف واس ــد طي ــة ض ــا وقوي ــة للبكتري ــة قاتل ــد بفعالي ــتحضر فري ــم مس ــويل بري ــو ك ني
مــن البكتريــا موجبــة وســالبة الغــرام مثــل: أي كــوالي، ســاملوني�ال، كليبســيال، بروســيال، 
ــرت  ــرتبتوكوكس، إنتروباك ــتافيلوكوكس، س ــتوريال، س ــزن، باس ــوم بيوجي كوراينيب�اكتيري

والهيموفيلس.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 2-4 مل لكل 5 لرت من ماء الشرب ملدة 5 أيام.

العجــول واحلمــالن : 2 مــل لــكل 15 كغــم مــن وزن اجلســم الــي يعطــى عــن طريــق الفــم  
لــكل يــوم ملــدة 5 أيــام.

فرتة السحب:
الدواجن: 5 أيام.

العجول واحلمالن : 14 يوم.
البيض: ال يستخدم يف الطيور البي�اضة.

إحتي�اطات ومحاذير اإلستعمال:
- ال يعطى للحيوانات املجرتة البالغة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

نيو كويل بريم
سائل



44 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
نيومايسن )على شكل سلفات(                                                         100 ملغم )فّعال(

اخلصائص:
نيومن بلس 10% حيتوي على النيومايسن وهو مضاد حيوي واسع الطيف.

وهــو فعــال ضــد طائفــة واســعة مــن البكتريــا ســالبة وموجبــة الغــرام بمــا يف ذلــك األي 
كــوالي، كليبســيال، هيموفيلــس، ســيدومونس، بروتيــوس، الســاملوني�ال، الشــيجال، 
املكــورات العنقوديــة وغرهــا مــن الكائنــ�ات املقاومــة للمضــادات احليويــة األخــرى مثــل 

ــن. السرتبتومايس
الهضــي، لذلــك يوفــر  النيومايســن بشــكل ضعيــف مــن اجلهــاز  يتــم إمتصــاص 
فاعليــة املضــاد احليــوي يف موقــع اإلصابــة وليــس لديهــا أي تأثــر ســمية إذا أعطــى عــن 

ــم. ــق الف طري

اإلستطبابات: 
ــاملوني�ال  ــببها الس ــي تس ــهاالت ال ــة واإلس ــات املعوي ــالج اإللتهاب ــس 10% لع ــن بل نيوم
ــمم  ــك التس ــز وكذل ــار الماع ــالن وصغ ــول، احلم ــن، العج ــز يف الدواج ــويل باسيلوس وك

ــالن. ــذايئ يف احلم الغ

اجلرعات و طريقة اإلستعمال:
)اجلرعة العامة 20 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم ملدة 5 أيام(

الدواجن: 1 غم نيومن بلس 10%  لكل لرت من ماء الشرب لكل يوم ملدة 5 أيام. 
العجول، احلمالن وصغار الماعز: 0.5 غم لكل 10 كغم من وزن اجلسم 5 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: الدواجن: 7 أيام. 

العجول، احلمالن وصغار الماعز: 21 يومًا.

اإلحتي�اطات ومحاذير اإلستعمال:
- ال يعطى للحيوانات املجرتة البالغة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم مغلفات أملنيوم، 500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

نيومني بلس ١٠٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



45 مضادات البكتريا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
نيومايسن )على شكل نيومايسن سلفات(                                    200 ملغم )فّعال(

اخلصائص:
نيومــن بلــس 20% حيتــوي علــى النيومايســن وهــو مضــاد حيــوي واســع الطيــف. وهــو 
فعــال ضــد طائفــة واســعة مــن البكتريــا ســالبة وموجبــة الغــرام بمــا يف ذلــك األي 
كــوالي، كليبســيال، هيموفيلــس، ســيدومونس، بروتيــوس، الســاملوني�ال، الشــيجال، 
املكــورات العنقوديــة وغرهــا مــن الكائنــ�ات املقاومــة للمضــادات احليويــة األخــرى مثــل 

السرتبتومايســن.
يتــم إمتصــاص النيومايســن بشــكل ضعيــف مــن اجلهــاز الهضــي لذلــك يوفــر فاعليــة 
املضــاد احليــوي يف موقــع اإلصابــة وليــس لديهــا أي تأثــر ســمية إذا أعطــي عــن طريــق 

الفــم.

اإلستطبابات: 
ــاملوني�ال  ــببها الس ــي تس ــهاالت ال ــة واإلس ــات املعوي ــالج اإللتهاب ــس 20% لع ــن بل نيوم
وكوليب�اسيلوســز يف الدواجــن، العجــول، احلمــالن وصغــار الماعــز وكذلــك التســمم 

ــالن. ــذايئ يف احلم الغ

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
)اجلرعة العامة 20 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم ملدة 5 أيام(

الدواجن: 1 غم نيومن بلس 20% لكل 2 لرت من ماء الشرب لكل يوم ملدة 5 أيام. 
العجول، احلمالن وصغار الماعز: 1 غم لكل 40 كغم من وزن اجلسم 5 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: الدواجن: 7 أيام. 

العجول، احلمالن وصغار الماعز: 21 يومًا.

اإلحتي�اطات ومحاذير اإلستعمال:
- ال يعطى للحيوانات املجرتة البالغة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم مغلفات أملنيوم و 500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

نيومني بلس ٢٠٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء





مضادات الكوكسيديا



48 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
تولرتازوريل                                                        25 ملغم

اخلصائص:
ــع  ــى جمي ــل عل ــو يعم ــف وه ــع الطي ــيديا واس ــاد للكوكس ــن مض ــارة ع ــل عب تولرتازوري

مراحــل تطويــر خاليــا الكوكســيديا.
ــالج ويف أي  ــن الع ــن م ــد يوم ــل بع ــة التولرتازوري ــح فعالي ــل يوض ــن العم ــط م ــذا النم ه

مرحلــة مــن مراحــل العــدوى.
تولرتازوريل هو أيضا فعال ضد التوكسوبالزما، ساركوسيتيس والثايلريا.

ويمكن أن يعزز املناعة ضد الكوكسيديا.

اإلستطبابات:
يوصــف أيف كوكــس لعــالج إصابــات الكوكســيديا  يف الدواجــن والــرويم واألوز ويعتــر 
فعــااًل ضــد جميــع أطــوار الكوكســيديا داخــل اخلاليــا )التكاثــر الالجنــي والتكاثــر 

اجلنــي(.
الدجاج: إيمريا أسرفولين�ا، إ. بروني، إ. مكسيما، إ. نيكاتريكس، و إ. تينيلال.     

الرويم: إيمريا ادينوديس، إيمريا ميلياغريميتس.
االوز: إيمريا انسريس، إيمريا ترونكاتا.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن، الرويم واألوز:

1 مل لكل لرت من ماء الشرب )25 جزء من املليون( ملدة يومن
أو 3 مل لكل لرت من ماء الشرب )75 جزء من املليون( ملدة 8 ساعات يف كل يوم

وملدة يومن.
وإذا اقتضــت احلاجــة تكــرارا ملعاجلــة، جيــب أن يكــون ذلــك بعــد مــي 5 أيــام مــن 

الســابقة. املعاجلــة 

فرتة السحب: 
اللحم: 14 يوم.

البيض: ال يعطى لطيور الي تنتج البيض املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوة بالستيكية.

أيف كوكس
مضاد للكوكسيديا



49 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أمروليوم هيدروكلورايد                                                        240 ملغم

اخلصائص:
- أمروليوم يشبه يف تركيبت�ه الثي�امن )فيت�امن ب1(، وهو مركب تن�افي  

     لثي�امن.
- أمروليوم يعتمد على التقليد األعى على إمتصاصه من قبل الطفيلي بدل 

     الثي�امن وحيدث هذا بسبب التشابه الرتكيي القريب من املركبن.
- أمروليوم يعمل بشكل مبكر على اجليل األول لسخزوتنس ومروزويتس، لذلك 

     إستخدامه يف الغالب وقايئ.
- وعالوة على ذلك، أمروليوم يعمل عن طريق تثبيط إمتصاص الثي�امن من 

     قبل الطفيل، والذي حتتاجه اإليمريا إلنقسامها السريع.
- األمروليوم من العالجات اآلمنة عند إستخدامه عند أعلى مستوى يف العلف 

.)8:1(    
- حيدث أعلى تأثر له عند اليوم الثالث من دورة حياة األيمرية. وتشر الدالئل إىل 

     أنه يثبط أيضًا املراحل اجلنسية )جيميتوسايد( وتبوغ البويضات.

اإلستطبابات:
أفيــرول 24% يعطــى للوقايــة والعــالج مــن أنــواع الكوكســيديا يف الدواجــن، الدجــاج 

الــرويم، العجــول واحلمــالن.
ــي  ــيديا ال ــن الكوكس ــة م ــواع املختلف ــى األن ــاء عل ــل للقض ــالج املفض ــرول 24% الع أفي
تصيــب الداوجــن )البيــ�اض، الالحــم واألمهــات(، الدجــاج الــرويم، العجــول واحلمالن.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

الوقاية: 1 غم أفيرول 24% لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 7-14 يومًا.
العالج: 1 غم أفيرول 24% لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

احليوانات األخرى:
20-40 ملغم أمروليوم لكل كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 4-5 أيام.

)بما يعادل 85-170 ملغم أفيرول 24% لكل كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب: 
اللحم: 3 يوم.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
- أمروليوم منافس لثي�امن لذلك عند إعطاء العالج جبرعات عالية وبشكل 

     مستمر يؤدي اىل نقص الثي�امن )فيت�امن ب1(.
- لعالج نقص الثي�امن يعطى الثي�امن مع ماء الشرب أو العلف بعد املعاجلة.
- العلف الذي حيتوي على مستويات طبيعية من الثي�امن ال يؤثر على فاعلية 

     مضاد الكوكسيديا أمروليوم.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم عبوة بالستيكية.

أفيربول ٢٤٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



50 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أمروليوم هيدروكلورايد                                                        250 ملغم

اخلصائص:
- أمروليوم يشبه يف تركيبت�ه الثي�امن )فيت�امن ب1(، وهو مركب تن�افي 

     لثي�امن.
- أمروليوم يعتمد على التقليد األعى على إمتصاصه من قبل الطفيلي بدل 

     الثي�امن وحيدث هذا بسبب التشابه الرتكيي القريب من املركبن.
- أمروليوم يعمل بشكل مبكر على اجليل األول لسخزوتنس ومروزويتس، لذلك 

     إستخدامه يف الغالب وقايئ.
- وعالوة على ذلك، أمروليوم يعمل عن طريق تثبيط إمتصاص الثي�امن من قبل 

     الطفيل، والذي حتتاجه اإليمريا إلنقسامها السريع.
- األمروليوم من العالجات اآلمنة عند إستخدامه عند أعلى مستوى يف العلف 

.)8:1(     
- حيدث أعلى تأثر له عند اليوم الثالث من دورة حياة األيمرية. وتشر الدالئل إىل 

     أنه يثبط أيضًا املراحل اجلنسية )جيميتوسايد( وتبوغ البويضات.

اإلستطبابات:
أفيــرول 25% يعطــى للوقايــة والعــالج مــن أنــواع الكوكســيديا يف الدواجــن، الدجــاج 

الــرويم، العجــول واحلمــالن.
ــي  ــيديا ال ــن الكوكس ــة م ــواع املختلف ــى األن ــاء عل ــل للقض ــالج املفض ــرول 25% الع أفي
تصيــب الداوجــن )البيــ�اض، الالحــم واألمهــات(، الدجــاج الــرويم، العجــول واحلمالن.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

 الوقاية: 0.25-0.5 مل أفيرول 25% لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 7-14 يومًا.
العالج: 1- 1.5 غم أفيرول 25% لكل لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

فرتة السحب: 
اللحم: 3 يوم.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
- أمروليوم منافس لثي�امن لذلك عند إعطاء العالج جبرعات عالية وبشكل 

     مستمر يؤدي اىل نقص الثي�امن )فيت�امن ب1(.
- لعالج نقص الثي�امن يعطى الثي�امن مع ماء الشرب أو العلف.

- العلف الذي حيتوي على مستويات طبيعية من الثي�امن ال يؤثر على فاعلية 
     مضاد الكوكسيديا أمروليوم.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوة بالستيكية.

أفيربول ٢٥٪
سائل



51 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أمروليوم هيدروكلورايد                                                        ٦00 ملغم

اخلصائص:
- أمروليوم يشبه يف تركيبت�ه الثي�امن )فيت�امن ب1(، وهو مركب تن�افي 

     لثي�امن.
- أمروليوم يعتمد على التقليد األعى على إمتصاصه من قبل الطفيلي بدل 

     الثي�امن وحيدث هذا بسبب التشابه الرتكيي القريب من املركبن.
- أمروليوم يعمل بشكل مبكر على اجليل األول لسخزوتنس ومروزويتس، لذلك 

    إستخدامه يف الغالب وقايئ.
- وعالوة على ذلك، أمروليوم يعمل عن طريق تثبيط إمتصاص الثي�امن من قبل 

     الطفيل، والذي حتتاجه اإليمريا إلنقسامها السريع.
- األمروليوم من العالجات اآلمنة عند إستخدامه عند أعلى مستوى يف العلف 

.)8:1(    
- حيدث أعلى تأثر له عند اليوم الثالث من دورة حياة األيمرية. وتشر الدالئل إىل 

     أنه يثبط أيضًا املراحل اجلنسية )جيميتوسايد( وتبوغ البويضات.

اإلستطبابات:
أفيــرول ٦0% يعطــى للوقايــة والعــالج مــن أنــواع الكوكســيديا يف الدواجــن، الدجــاج 

الــرويم، العجــول واحلمــالن.
ــي  ــيديا ال ــن الكوكس ــة م ــواع املختلف ــى األن ــاء عل ــل للقض ــالج املفض ــرول ٦0% الع أفي

تصيــب الداوجــن )البيــ�اض، الالحــم و األمهــات(، الدجــاج الــرويم.
أمروليوم هيدروكلورايد الوحيد املعتمد إستخدامه يف الطيور البي�اضة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

 الوقاية: 50 غم أفيرول ٦0% لكل 250 لرت من ماء الشرب ملدة 7-14 يومًا.
العالج: 100 غم أفيرول ٦0% لكل 250 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

احليوانات األخرى: 5- 10 ملغم أمروليوم لكل كغم من وزن اجلسم يوميًا
ملدة 4-5 أيام.

فرتة السحب: 
الدواجن، العجول واألغنام: 1 يوم.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
- أمروليوم منافس لثي�امن لذلك عند إعطاء العالج جبرعات عالية وبشكل 

     مستمر يؤدي اىل نقص الثي�امن )فيت�امن ب1(.
- لعالج نقص الثي�امن يعطى الثي�امن مع ماء الشرب أو العلف بعد املعاجلة.
- العلف الذي حيتوي على مستويات طبيعية من الثي�امن ال يؤثر على فاعلية 

     مضاد الكوكسيديا أمروليوم.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم عبوة بالستيكية.

أفيربول ٦٠٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



52 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أمروليوم هيدروكلورايد                                                        250 ملغم
أيثوبابيت                                                                                         1٦ ملغم

اخلصائص:
أفيــرول بلــس حيتــوي علــى مــاديت األمروليــوم واألثيوبابيــت وذلــك لدورهمــا الفعــال يف 

القضــاء علــى معظــم أنــواع الكوكســيديا ولوجــود التفاعــل املــؤازر بــن المادتــن.
يعطــى أفيــرول بلــس نتــ�اجئ ممــزة علــى إيمريــا نيكاتركــس، إيمريــا تنيــ�ال، إيمريــا 

أســوفولين�ا، إيمريــا مايتــس وبعــض عــرتات إيمريــا برونــي.

اإلستطبابات:
ــاج  ــن، الدج ــيديا يف الدواج ــواع الكوكس ــن أن ــالج م ــة والع ــى للوقاي ــس يعط ــرول بل أفي

ــالن. ــول واحلم ــيديا يف العج ــج الكوكس ــك يعال ــب وكذل ــرويم واألران ال
ــي  ــيديا ال ــن الكوكس ــة م ــواع املختلف ــى األن ــاء عل ــل للقض ــالج املفض ــس الع ــرول بل أفي
تصيــب الداوجــن مثــل: إيمريــا تنيــ�ال، إيمريــا أســوفولين�ا ويزيــد فاعليتــ�ه علــى إيمريــا 

نيكاتركــس، إيمريــا ماكســيما، إيمريــا مايتــس وبعــض عــرتات إيمريــا برونــي.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

 الوقاية: 0.5 كغم  أفيرول بلس لكل طن علف بشكل مستمر.
العالج: 1 كغم أفيرول بلس لكل طن علف بشكل مستمر.

العجول واحلمالن: 0.1٦-0.32 غم أفيرول بلس لكل كغم من وزن اجلسم
ملدة 5-7 أيام.

فرتة السحب: 
اللحم: 3 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلف أملنيوم.

أفيربول بلس
مضاف علفي



53 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
أمروليوم هيدروكلورايد                                                        240 ملغم
أيثوبابيت                                                                                         15 ملغم

اخلصائص:
أفيريــت حيتــوي علــى مــاديت األمروليــوم و األثيوبابيــت وذلــك لدورهمــا الفعــال يف 

القضــاء علــى معظــم أنــواع الكوكســيديا ولوجــود التفاعــل املــؤازر بــن المادتــن.
إيمريــا  تنيــ�ال،  إيمريــا  نيكاتركــس،  إيمريــا  علــى  ممــزة  نتــ�اجئ  أفيريــت  يعطــى 

برونــي. إيمريــا  عــرتات  وبعــض  مايتــس  إيمريــا  أســوفولين�ا، 

اإلستطبابات:
أفيريــت يعطــى للوقايــة والعــالج مــن أنــواع الكوكســيديا يف الدواجــن والدجــاج الــرويم 

وكذلــك يعالــج الكوكســيديا يف العجــول واحلمــالن.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

الوقاية: 1 مل لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.
العالج: 1 مل لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

احليوانات األخرى: 1 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 5-7 أيام.

فرتة السحب: 
اللحم: 3 أيام.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
- إعطاء العالج جبرعات عالية وبشكل مستمر يؤدي اىل نقص الثي�امن

    )فيت�امن ب1(.
- لعالج نقص الثي�امن يعطى الثي�امن مع ماء الشرب أو العلف بعد املعاجلة.
- العلف الذي حيتوي على مستويات طبيعية من الثي�امن ال يؤثر على فاعلية 

     مضاد الكوكسيديا أمروليوم.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوة بالستيكية.

أفيربيت
سائل



54 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
كلوبي�دول                                                           250 ملغم

اإلستطبابات:
أفيكوكســن للوقايــة مــن الكوكســيديا األعوريــة واملعويــة يف الدجــاج الالحــم وكذلــك 

يف الدجــاج البيــ�اض واألمهــات تصــل حــى 1٦ أســبوعًا مــن العمــر.
أفيكوكسن يستخدم أيضًا للوقاية من الكوكسيديا يف األرانب.

ويزيد كذلك من الوزن والكفاءة الغذائي�ة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

يســتخدم بمعــدل 500 غــم أفيكوكســن )125 غــم كلوبيــ�دول( لــكل طــن علــف بشــكل 
مســتمر ومــن عمــر اليــوم األول.

األرانب:
يستخدم 800 غم أفيكوكسن )200 غم كلوبي�دول( لكل طن علف بشكل مستمر.

فرتة السحب: 5 أيام.

محاذير وموانع اإلستعمال:
- ال يستخدم يف الصيصان بعد عمر 1٦ أسبوع.

- لتحقيق املفعول الكامل يمزج مع العلف بشكل جيد حى يصبح متجانسًا.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
1 كغم، 5 كغم و25 كغم عبوة بالستيكية.

أفيكوكسني
مضاد علفي



55 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
ديكالزوريل                                                           2 ملغم

اخلصائص:
ديكالكوكس حيتوي على الديكالزوريل، وهو مشتق من بيزنناسيتونتريل.

وهو أفضل مركب للقضاء على الكوكسيديا حديث�ًا.
تأثــره علــى مراحــل الالجنــي واجلنــي مــن الكوكســيديا وذلــك عــن طريــق منــع إنتــ�اج 

البويضــات ويــؤدي ذلــك اىل إنقطــاع دورة حيــاة الطفيــل.
قــد تبــن مــن إجــراء الدراســات أن ديكالزوريــل أظهــر قــدرة علــى تقليــل مــن اإلصابــات 

وحتســن األداء وصحــة الطيــور الــي تســببها إيمريــا ماكســيما.
 

اإلستطبابات:
ديكالكوكــس يعطــى للوقايــة مــن مــرض الكوكســيديا. يف الدجــاج  اللحــم و الناجتــة عــن 

ايمريــا تينيلــال، أ. نيكاتريكــس، أ. أســرفولين�ا، أ. برونــي،  أ. ميتيــس )ميفــايت(،
و أ. مكسيما.

كما يوصف للوقاية من الكوكسيديا يف الديك الرويم واألرانب. 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
جيب خلط ديكالكوكس جيدًا يف العلف قبل اإلستخدام.

الدواجــن: أخلــط 500 غــم مــن ديكالكوكــس )0.2% ديكالزوريــل(  لــكل طــن علــف حــى 
احلصــول علــى تركــز )1 جــزء لــكل مليــون جــزء(.

ينصــح بمــزج ديكالكوكــس أواًل يف مركــز أو بريمكــس ثانــوي حيتــوي علــى جــزء واحــد مــن 
ديكالكوكــس وتســعة أجــزاء أو أكــر مــن املكونــات العلــف املناســبة وذلــك قبــل وضعــه 

يف اخللطــة النهائيــ�ة لضمــان اإلنتشــار.

فرتة السحب: 
اللحم: 5 أيام.

البيض: ال يستخدم يف الدواجن الي تنتج البيض املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 غم و 1 كغم مغلفات إملنيوم.

ديكالكوكس
مضاد علفي



5٦ مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
ديكالزوريل                                                            10 ملغم

اخلصائص:
ديكالكوكس حيتوي على الديكالزوريل وهو مشتق من بيزنناسيتونتريل.

وهو أفضل مركب للقضاء على الكوكسيديا حديث�ًا.
تأثــره علــى مراحــل الالجنــي واجلنــي مــن الكوكســيديا وذلــك عــن طريــق منــع إنتــ�اج 

البويضــات ويــؤدي ذلــك اىل إنقطــاع دورة حيــاة الطفيــل.
قــد تبــن مــن إجــراء الدراســات أن ديكالزوريــل أظهــر قــدرة علــى تقليــل مــن اإلصابــات 

وحتســن األداء وصحــة الطيــور الــي تســببها إيمريــا ماكســيما.
 

اإلستطبابات:
ديكالكوكــس يعطــى للوقايــة مــن مــرض الكوكســيديا يف الدجــاج اللحــم والناجتــة عــن 

ايمريــا تينيلــال، أ. نيكاتريكــس، أ. أســرفولين�ا، أ. برونــي،  أ. ميتيــس )ميفــايت(
و أ. مكسيما.

بمــرض  اإلصابــة  عــن  الناجتــة  األضــرار  مــن  ديكالكوكــس  يقلــل  ذلــك  إىل  إضافــة 
املصابــة. للحيوانــات  الصحيــة  احلالــة  وحيســن  الكوكســيديا 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

أضف 50 مل ديكالكوكس سائل لكل 200 لرت مع ماء الشرب ملدة 48 ساعة.
احلاالت الشديدة:

أضــف 100 مــل ديكالكوكــس ســائل لــكل 200 لــرت مــع مــاء الشــرب ملــدة 48 ســاعة، وبعــد 
ثالثــة أيــام يعــاد مــرة أخــرى.

فرتة السحب: 
اللحم: 5 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوة بالستيكية.

ديكالكوكس
سائل



57 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
سلفاكوينوكزالن صوديوم                                                        200 ملغم
سلفاديميدين صوديوم                                                                250 ملغم
ديافريدين                                                                                               50 ملغم
فيت�امن ك 3                                                                                          20 ملغم

اخلصائص:
ڤريكوكــس يعتــر مــن أكــر الرتاكيــب فاعليــة يف مقاومــة وعــالج الكوكســيديا بطيفــه 
ــى  ــه عل ــك إلحتوائ ــيديا وذل ــاة الكوكس ــن دورة حي ــل م ــدة مراح ــي ع ــذي يغط ــع ال الواس

ثالثــة مــواد فعالــة.
الرتكيــب البيوكيميــايئ االســايس يف نشــاط الســلفاكوينوكزالن وســلفاديميدين فضــال 
عــن غرهــا مــن الســلفوناميد هــو تركيبهــا املشــابه لرتكيــب )حمــض بارأمينوبنوتيــك( 

)PABA( الــذي يدخــل يف عمليــة تكويــن حمــض الفوليــك.
يدخــل )PABA( وحمــض الفوليــك يف تراكيــب كميــات كبــرة مــن املــواد النــواة خــالل 

تطويــر اجليــل الثــاين مــن أزخينوتــس الكوكســيدية.
ســلفوناميدات يعمــل علــى غلــق مســارات )PABA( وحمــض الفوليــك يمنــع التطــور 

الســليم ألزخينوتــس.
مضــاد  يعمــل  باإلضافــة  ســبوروزوتيس  حتطيــم  علــى  يعمــل  الســلفاكوينوكزالن 

تينيــ�ال. إيمريــا  أزخينوتــس  ضــد  خــاص  وبشــكل  كوكســيديا 
اإلصابــة  أعــراض  مقاومــة  يف  األســايس  ك  فيت�امــن  علــى  حيتــوي  ڤريكوكــس 

األعــور. يف  خباصــة  بالكوكســيديا 
والديافردين له تأثر تأزوري مع السلفا.

اإلستطبابات:
ڤريكوكس يعطى لعالج اإللتهابات األمعاء واألعور يف الدواجن.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت مع ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

يعطى العالج ملدة 3 أيام متواصلة ثم يوقف يومن ثم يعاد يومن متواصلن.

فرتة السحب: 
اللحم: 14 يومًا.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

ڤرييكوكس
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



58 مضادات الكوكسيديا

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
سلفاكوينوكزالن صوديوم                                                               150 ملغم
سلفاديميدين صوديوم                                                                          70 ملغم
سلفاديازين صوديوم                                                                              70 ملغم

فيت�امن أ                                                                                                    8000 وحدة دولية
فيت�امن ك3                                                                                                   2 ملغم

اخلصائص:
كوكســيديوبان يتكــون مــن ثالثــة أنــواع مــن الســلفا الــي تقــوي تأثــر أحدهمــا اآلخــر يف 

مقاومــة وعــالج جميــع أنــواع الكوكســيديا يف الدواجــن واحليوانــات الصغــرة.
ــة  ــة نتيج ــا التالف ــ�اء اخلالي ــض وبن ــن تعوي ــم م ــوم اجلس ــدًا ليق ــروري ج ــن أ ض فيت�ام
اإلصابــة بالكوكســيديا وكذلــك فــإن وجــود فيت�امــن ك3 ضــروري للمســاعدة يف إيقــاف 

ــاء الطيــور. الزنيــف الدمــوي يف أمع

اإلستطبابات:
كوكســيديوبان يســتخدم يف معاجلــة ومقاومــة كافــة أنــواع الكوكســيديا ســواء كانــت يف 

األعوريــن أو األمعــاء الدقيقــة يف الدواجــن واحليوانــات األخــرى.
واألمعــاء  الطيــور  كولــرا  الطيــور،  التيفوئيــ�د  عــالج  يف  أيضــًا  مفيــد  كوكســيديوبان 

األخــرى. البكتريــة 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3 أيام متواصلة.

ثم يوقف ملدة يومن، وبعدها يعطى العالج ملدة 3 أيام.
1 ملغــم كوكســيديوبان لــكل كغــم مــن وزن اجلســم إىل مــاء الشــرب  أو يضافــة 100- 40

يوميــًا.

اجلرعة العالية:
قد تسبب اجلرعات العالية األرق والتشنجات.

ويمكن جتنب هذه اآلثار اجلانبي�ة من خالل إتب�اع اجلرعة املوىص بها.

فرتة السحب: 
اللحم: 10 أيام.

البيض: ال يستخدم يف الدجاج البي�اض املنتج للبيض املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 200 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

كوكسيديوبان
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



الفيت�امين�ات



٦0 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
فيت�امن أ                                                            50000 وحدة دولية
فيت�امن د3                                                         5000 وحدة دولية

فيت�امن هـ                                                                20 ملغم
فيت�امن يس                                                          100 ملغم                

اخلصائص:
أديمــن - يس ســائل مجموعــة مــن الفيت�امينــ�ات الضروريــة )فيت�امــن أ، د3، هـــ، يس( 

الــي تعطــى للدواجــن واحليوانــات األخــرى.
البكتريــا،  الفروســات،  مــن  بالعــدوة  اإلصابــة  بعــد  يعطــى  ســائل  يس   - أديمــن 
ــى يف  ــك يعط ــراض وكذل ــة األم ــادة مقاوم ــؤدي إىل زي ــا ي ــات مم ــيديا والطفيلي الكوكس

حــاالت اإلجهــاد واألجــواء احلــارة والبــاردة.
أديمــن ضــروري للنمــو وتكويــن أغشــية األعضــاء الداخليــة، العظــام، بنــ�اء قشــرة 
ــل  ــالل نق ــلي وخ ــم التن�اس ــل املوس ــات قب ــن وللحيوان ــو الدواج ــروري لنم ــض، وض البي

احليوانــات إىل املزرعــة.
وكذلك لتحفز وزيادة املناعة الي تقاوم األمراض املختلفة يف الدواجن واحليوانات.

اإلستطبابات:
أديمــن – يس ســائل يعطــى لتحســن إنتــ�اج البيــض واحلليــب، ويزيــد اخلصوبــة، 
ــن  ــي، الكرات ــى الليل ــل: الع ــ�ات مث ــص الفيت�امين ــراض نق ــى أم ــيطر عل ــع ويس ويمن
ــن  ــاغ يف الدواج ــراض الدم ــرة وأم ــات الكب ــالت يف احليوان ــات العض ــ�ة، إضطراب القرني

وحتســن اإلســتجابة املناعيــة يف الدواجــن واحليوانــات األخــرى.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم.

الدواجن: 1 لرت لكل لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.
العجول، احلمالن واملهر: 8 مل لكل حيوان ملدة 3 أيام.

األبقار، الثور  واخليول: 20 مل لكل حيوان ملدة 3 أيام.
األرانب: 2 مل لكل أرنب ملدة 3 أيام.

مالحظة: يستخدم العالج مرة واحد ويجب أن ال يتم ختزين العبوة. 

فرتة السحب: ال يوجد

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أديمني يس
سائل



٦1 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
فيت�امن أ                                                            50000 وحدة دولية
فيت�امن د3                                                        5000 وحدة دولية

فيت�امن هـ                                                               20 ملغم

اخلصائص:
أديمــن ســائل مجموعــة مــن الفيت�امينــ�ات الضروريــة )فيت�امــن أ، د3، هـــ( الــي تعطــى 

للدواجــن واحليوانــات األخــرى.
أديمن سائل يعطى بعد اإلصابة بالعدوة من الفروسات، البكتريا، الكوكسيديا

والطفيليــات الــي تزيــد مــن مقاومــة األمــراض وكذلــك يعطــى يف حــاالت اإلجهــاد 
واألجــواء احلــارة والبــاردة.

أديمــن ضــروري للنمــو وتكويــن أغشــية األعضــاء الداخليــة، العظــام وبنــ�اء قشــرة 
ــم  ــل موس ــات قب ــة و للحيوان ــا للمزرع ــد وصوله ــن عن ــو الدواج ــروري لنم ــض، وض البي

التن�اســلي وخــالل نقــل احليوانــات اىل املزرعــة.
وكذلك لتحفز وزيادة املناعة الي تقاوم األمراض املختلفة يف الدواجن واحليوانات.

اإلستطبابات :
ــع  ــة، ويمن ــد اخلصوب ــب، ويزي ــض واحللي ــ�اج البي ــن إنت ــى لتحس ــائل يعط ــن س أديم
ــ�ة،  ــن القرني ــي، الكرات ــى الليل ــل الع ــ�ات مث ــص الفيت�امين ــراض نق ــى أم ــيطر عل ويس
ــن  ــن وحتس ــاغ يف الدواج ــراض الدم ــرة وأم ــات الكب ــالت يف احليوان ــات العض إضطراب

ــرى. ــات األخ ــن واحليوان ــة يف الدواج ــتجابة املناعي اإلس

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى مع ماء الشرب

الدواجن: 1 لرت لكل 1500 لرت من ماء الشرب ملدة 7 أيام.
األبقار واخليول: 1 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم ملدة 3-5 أيام.

األغنام، الماعز واحليوانات الصغرة: 1 مل لكل 50 كغم من وزن اجلسم
ملدة 3-5 أيام.

مالحظــة: جيــب إســتخدام أديمــن ســائل مــع مــاء الشــرب ويتــم إســتعمال العــالج 
خــالل 24 ســاعة مــن حتضــره.

فرتة السحب: ال يوجد

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أديمني
سائل



٦2 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
بيت�اين هيدروكلوريد                                                        250 ملغم

 فيت�امن يس                                                                              90 ملغم 

اخلصائص:
البيت�ايــن يعمــل كمــاحن مجموعــة امليثيــ�ل يف التمثيــ�ل الغــذايئ وجنبــ�ا إىل جنــب مــع 

اجلســم. يف  وامليثيونــن  الكولــن 
ــن  ــي والبيت�اي ــد الده ــى الكب ــا يس ــون أو م ــادة الده ــن زي ــد م ــة الكب ــى حماي ــل عل يعم

ــة. ــرارة العالي ــر للح ــل الط ــن حتم ــد م ــا يزي ــة مم ــن اخللي ــوائل ضم ــى الس ــظ عل حياف
حمــض األســكوربيك )فيت�امــن يس( ضــروري للبنــ�اء واملحافظــة علــى أنســجة الهيــكل 
العظــي ويشــارك كعامــل إخــزال يف العديــد مــن العمليــات اخللويــة وكذلــك يشــارك 

يف ميكانيكيــة اإلســتجابة املناعيــة.

اإلستطبابات:
أفيت�ايــن يســتخدم يف األســاس إلزالــة األعــراض اجلانبيــ�ة الناجتــة عــن اإلجهــاد احلراري 
ويســاعد علــى تــوازن األمــالح املعدنيــ�ة يف المــاء ويزيــد مــن الرطوبــة ويســاعد يف عمليــة 
ــة الســموم وحيــي مــن  التمثيــ�ل الغــذايئ وحيفــز وظائــف الكبــد يف التكاثــر اخللــوي وإزل

تليــف الكبــد وحمايــة الكلــى مــن التلــف يف الدواجــن.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم أفيت�اين لكل لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام. 

للحاالت الشديدة: 2 غم أفيت�اين لكل لرت من ماء الشرب ملدة يومن.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

أفيت�ايني
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



٦3 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
.3 ملغم حديد                                                                      43
مغنيسيوم                                                          0.178 ملغم
منغنز                                                                    0.180 ملغم
داي كالسيوم فسفات                                       100 ملغم
زنك                                                                        0.224 ملغم
حناس                                                                   0.133 ملغم
.0 ملغم كوبلت                                                                 027
877.1 ملغم كلوريد الصوديوم                                 49

اخلصائص:
ــف  ــا الوظائ ــي حتتاجه ــة ال ــادن الضروري ــر واملع ــة للعناص ــر أهمي ــدر األك ــال مص أفيس

ــات. ــم احليوان ــموزية يف جس ــة اإلس ــى اخلاصي ــة عل ــة وللمحافظ ــة الهضمي احليوي

اإلستطبابات:
أفيســال يعطــى لنقــص الكلورايــد واملعــادن الضروريــة األخــرى مثــل: الزنــك، املنغنــز، 
املغنيســيوم، النحــاس، الكوبلــت ومعــادن أخــرى باإلضافــة اىل نقــص األمــالح الــي 
ــاكل  ــدم ومش ــر ال ــو، فق ــر يف النم ــب، تأخ ــ�اج احللي ــص إنت ــهية، نق ــط الش ــؤدي اىل فق ت
ــرض  ــاح وم ــؤدي اىل الكس ــذي ي ــفور ال ــيوم والفس ــص الكالس ــل: نق ــرى مث ــ�ة أخ غذائي

ــب. ــى احللي ح
إســتخدام األفيســال يف األبقــار، األغنــام، الماعــز، الدواجــن واخليــول يمنــع حــدوث 

الظــروف الســابقة وحيســن النمــو وأنتــ�اج احلليــب.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
جيب خلط األفيسال مع العلف.

األبقار و األغنام: 0.5-1 كغم لكل طن علف.
 الدواجن: 0.5-1 كغم لكل طن علف.

العجول و احلمالن: 1.5 كغم لكل طن علف.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
1 كغم مغلفات أملنيوم و 25 كغم شوال.

أفيسال
مضاف علفي



٦4 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:

                                         
اخلصائص:

ألرتامــن يتكــون مــن مجموعة فيت�امــن أ، د3، هـــ، يس، مركبات فيت�امــن ب واألحماض 
الروتينــ�ات.  إلنتــ�اج  والطيــور  احليوانــات  جلميــع  ضروريــة  تعتــر  الــي  األمينيــ�ة، 
الفيت�امينــ�ات مهمــة جــدًا حليــاة احليــوان لتحســن مقاومــة احليوانــات والطيــور ضــد 
األمــراض وحتســن البكتريــا النافعــة الــي تضــررت مــن العــالج باملضــادات احليويــة 

ــة. ــرتة طويل لف
ألرتامن حيسن اإلستجابة املناعية وإنت�اج احلليب واخلصوبة.

األستطبابات:
ألرتامــن يعطــى أثنــ�اء اإلجهــاد وخــالل فــرتات املــرض يف جميــع احليوانــات املستأنســة 

والطيــور.
ألرتامــن حيســن مــن معــدل النمــو والتحويــل الغــذايئ يف الدجــاج الالحــم وكذلــك زيــادة 

إنتــ�اج البيــض وحجــم البيــض وســمك قشــرة البيضــة يف الدواجــن البي�اضــة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1-2 غم لكل لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

احليوانات الكبرة: 5-10 غم لكل حيوان يوميًا ملدة 5-7 أيام.
عن طريق ماء الشرب أو اخللط مع العلف.

األغنام و الماعز: 2-4 غم لكل حيوان يوميًا ملدة 5-7 أيام.
عن طريق ماء الشرب أو اخللط مع العلف.

فرتة السحب: ال يوجد.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

ألرتامني
مسحوق قابل للذوبان يف الماء

فيت�امني أ                                ٥٠٠٠ وحدة دولية
فيت�امني د٣                           ١٠٠٠ وحدة دولية
فيت�امني هـ                                    ٢ وحدة دولية
فيت�امني ك٣                                        ١٫٥ ملغم
فيت�امني ب١                                               ١ ملغم
فيت�امني ب٢                                               ١ ملغم
فيت�امني ب٦                                         ٠٫٥ ملغم
فيت�امني ب١٢                             ١٠ ميكروغرام
فيت�امني يس                                              ٨ ملغم
نيكوتين�امايد                                           ١٠ ملغم
كالسيوم-د-بانتوثنيت                     ٥ ملغم
ميثيونني                                                   ١٩ ملغم
ليوسني                                                        ٨ ملغم
٣١٫٢ ملغم اليسني هيدروكلورايد         ٤٣
هيستي�دين هيدروكلورايد     ٥٫٩٢٩ ملغم

سيرين                                                    ٣٫٢ ملغم
أرجينني هيدروكلورايد           ٧٫٨٦٢ ملغم
حامض األسبارتيك                        ٩٫٦ ملغم
حامض الغلوتاميك                       ١٠٫٢ ملغم
برولني                                                    ٢٫٠٥ ملغم
جاليسني                                              ٥٫٨ ملغم
أالنني                                                       ٤٫٦ ملغم
فالني                                                       ٨٫٥ ملغم
تايروسني                                                    ٦ ملغم
فين�ايل أالنني                                            ٨ ملغم
تريبتوفان                                               ٢٫٢ ملغم
أيسوليوسني                                       ٤٫٥ ملغم
ثريونني                                                  ٧٫٧ ملغم
بيوتني                                            ١٥ ميكروغرام



٦5 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:

اخلصائص:
ألرتافيــت-م حيتــوي علــى مجموعــة هامــة وأساســية مــن الفيت�امينــ�ات الضروريــة 
للحفــاظ علــى األداء اجليــد وتعزيــز املقاومــة ضــد األمــراض البكتريــة والفروســية يف 

الدواجــن واحليوانــات الكبــرة.
وجود املعادن حيافظ على الدم من التميع ويقلل من اجلفاف.

وأيضًا حيسن نت�اجئ فرتة الرتبي�ة ويزيد من كفاءة حتويل األعالف.

اإلستطبابات:
واملعــادن  الفيت�امينــ�ات  نقــص  مــن  والعــالج  الوقايــة  حالــة  يف  يعطــى  ألرتافيــت-م 
ــات. ــات والطفيلي ــات، الفطري ــببها الفروس ــي تس ــة ال ــات املرضي ــع اإلصاب ــة م املرافق
ويعطــى للوقايــة والعــالج مــن فقــر الــدم، العــى الليلــي، تلــف الدمــاغ وحــاالت ضعــف 

الريــش.
ــبة  ــادة نس ــب وزي ــض واحللي ــ�اج البي ــو وإنت ــدل النم ــن مع ــد م ــًا يزي ــت-م أيض ألرتافي

اإلخصــاب والتفقيــس يف الدواجــن واحليوانــات األخــرى. 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

الوقاية: 1 غم لكل 4 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.
العالج: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

احليوانات األخرى:
العجول واحلمالن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

األبقار واألغنام: 0.5-1 غم لكل لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

فرتة السحب: ال يوجد.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

ألرتافيت-م
مسحوق قابل للذوبان يف الماء

فيت�امني أ                              ٢٠٠٠٠ وحدة دولية
فيت�امني د٣                           ٥٠٠٠ وحدة دولية
فيت�امني هـ                                    ٤ وحدة دولية
فيت�امني ك٣                                            ٣ ملغم
فيت�امني ب٢                                              ٤ ملغم
ني�اسني                                                       ١٠ ملغم
حامض الفوليك                                ٠٫٥ ملغم
كالسيوم - د - بانتونيت                    ٥ ملغم

فيت�امني )ب٦(                                      ٣ ملغم
فيت�امني ب١٢                               ٥ ميكروغرام
حديد                                             ٤٠٠ ميكروغرام
زينك                                              ٦٤ ميكروغرام
منغنزي                                            ٦٤ ميكروغرام
حناس                                               ١٠ ميكروغرام
كوبلت                                            ١٢ ميكروغرام



٦٦ الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
فيت�امن ب1 )ثي�امن هيدروكلورايد(                                                        10 ملغم
فيت�امن ب2 )رايبوفالفن(                                                                           25 ملغم
فيت�امن ب٦ )برودوكسن هيدروكلورايد(                                          10 ملغم
فيت�امن ب 12 )سيانوكوبلمن(                                                                0.1 ملغم
كالسيوم-د- بانتوثنيت                                                                                  50 ملغم
حامض الفوليك                                                                                                     2 ملغم
نيكوتين�امايد                                                                                                         100 ملغم
فيت�امن ك3                                                                                                           10 ملغم

ميثيونن                                                                                                                   50 ملغم       
                                         

اخلصائص:
ــن  ــن ب وفيت�ام ــات فيت�ام ــي مركب ــو ه ــتحضر ب.ك.م. أفيك ــية ملس ــات الرئيس املكون
ك3 وامليثيونــن. مركبــات فيت�امــن ب مجموعــة مــن الفيت�امينــ�ات الــي تعتــر هامــة يف 

عمليــة التحويــل واإلســتفادة مــن املــواد الغذائيــ�ة.
فيت�امــن ب1 ضــروري لعمليــة حتلــل حمــض البروفيــك وهــي مشــتقة مــن أيــض 

اجللوكــوز.
فيت�امن ب٦ يلعب دورًا وسيطًا يف عملية التمثي�ل الغذايئ يف الدهون والروتين�ات.

فيت�امــن ب2 هــو عنصــر أســايس يف العديــد مــن النظــم األنزيميــة الــي تنظــم العمليــة 
األيضيــة يف اخلليــة.

فيت�امــن ب12 هــو كأنزيــم مســاعد وأســايس للحصــول علــى الطاقــة مــن الكربوهيدرات، 
الســترويد  وتكويــن  الدهنيــ�ة  لألحمــاض  واأليــض  الهــدم  عمليــات  يف  ويســاعد 

واألســتي�ل كولــن. نيكوتين�اميــد يســاعد يف أكســدة اخلاليــا.
فيت�امــن ك3 املكــون الثــاين مــن ب.ك.م. أفيكــو يعــد العنصــر األكــر أهميــة يف عمليــة 

ختــر الــدم.
امليثيونن هو حمض أميي أسايس يف عملية أيض الروتن ونمو جسم احليوان.

اإلستطبابات:
ــن  ــن ب وفيت�ام ــات فيت�ام ــص مركب ــن نق ــالج م ــة والع ــى للوقاي ــو يعط ب.ك.م. أفيك

ــب. ــار واألران ــن واألبق ك3 يف الدواج
العــالج  وبعــد  املناقــر  قــص  اإلجهــاد،  ظــروف  خــالل  يســتخدم  أفيكــو  ب.ك.م. 

الديــدان. عــالج  وبعــد  ســلفوناميدات  احليويــة،  باملضــادات 
وأيضًا يعتر عالج مساعد يف التغرات األيضية مثل الكيتوزيز وتسمم الدم.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 5 أيام.

احليوانات الكبرة: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 3-5 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

ب.ك.م. أفيكو
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



٦7 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي عاى:
فيت�امن أ                                                                                15000 وحدة دولية
فيت�امن د3                                                                             1500 وحدة دولية

فيت�امن هـ                                                                                       2 ملغم
فيت�امن ك3                                                                                  2 ملغم
رايبوفالفن )ب2(                                                               2.5 ملغم
كالسيوم-د- بانتوثنيت                                                   2.5 ملغم
نيكوتين�امايد )ب3(                                                               10 ملغم
برودوكسن هيدروكلورايد )ب٦(                                3 ملغم
ثي�امن هيدروكلورايد )ب1(                                               2 ملغم
فيت�امن ب 12                                                                    0.005 ملغم
حامض الفوليك                                                                   0.5 ملغم

                                         
اخلصائص:

ســوبر فيــت ســائل حيتــوي علــى عــدد مــن الفيت�امينــ�ات الضروريــة لتحســن األداء 
اجليــد وكذلــك لتقويــة مقاومــة اجلســم ضــد األمــراض البكتريــة والفروســية يف 

األخــرى. واحليوانــات  الدواجــن 

اإلستطبابات:
التغذيــة  علــى  احلصــول  أجــل  مــن  الشــهية  لتنشــيط  يعطــى  ســائل  فيــت  ســوبر 

احلليــب. وإنتــ�اج  واللحــوم  البيــض  إنتــ�اج  زيــادة  النمــو،  تعزيــز  الســليمة، 
ســوبر فيــت ســائل يســتخدم يف حــاالت نقــص الفيت�امــن، حــاالت اإلجهــاد واألمــراض 

مثــل الكوكســيديا، أمــراض اجلهــاز التنفــي والعــدوى بالديــدان وبعــد التطعيمــات.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 

الوقاية و حاالت اإلجهاد: 1 مل لكل 4 لرت من ماء الشرب ملدة 7-14 يومًا.
العالج: 1 مل لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

احليوانات األخرى: 0.4 مل لكل لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

فرتة السحب: صفر يوم.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

سوبرفيت
سائل



٦8 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أوكي ترتاسيكلن هيدروكلورايد                                                              55 ملغم
نيومن سلفات                                                                                                       40 ملغم

فيت�امن أ                                                                                                               1111 وحدة دولية
فيت�امن د3                                                                                                           222 وحدة دولية
فيت�امن هـ                                                                                                          0.33 وحدة دولية

.0 ملغم فيت�امن ك3                                                                                                       44
فيت�امن ب 12                                                                                                       4.5 ميكروغرام

فيت�امن ب2                                                                                                          1.8 ملغم
نيكوتين�امايد                                                                                                      8.89 ملغم
كالسيوم-د- بانتوثنيت                                                                           3.33 ملغم

                                         
اخلصائص:

ســوبر نيــو يت.آر.يت. عبــارة عــن مركــب حيتــوي علــى املضــادات احليويــة واســعة الطيــف 
مــع الفيت�امينــ�ات يعطــى تأثــرًا ســريع وموثــوق بهــا ضــد العديد مــن األمــراض البكترية 

ونقــص التغذيــة يف الدواجــن والماشــية.
طريــق  عــن  وحيميهــا  الفيت�امينــ�ات  نقــص  احليوانــات  يعــوض  يت.آر.يت.  نيــو  ســوبر 

احليويــة. املضــادات 
وهــي تســتخدم للوقايــة والعــالج مــن األمــراض العامــة الــي تســببها البكتريــا ســالبة 

الغــرام وموجبــة الغــرام، امليكوبالزمــا وبعــض الفروســات الكبــرة.
يمنع ويعالج ظروف األجهاد.

حيسن نت�اجئ الرتبي�ة وحيافظ على األداء اجليد.

اإلستطبابات:
ســوبر نيــو يت.آر.يت. يعطــى مــن أجــل الســيطرة علــى اإللتهابــات الــي تســببها األي 
األنفيــة  اجليــوب  إلتهــاب  األزرق،  العــرف  الطيــور،  والكولــرا  والســاملوني�ال  كــوالي 
املعديــة وإلتهــاب اجلهــاز التنفــي يف الدواجــن وكذلــك إلتهابــات األمعــاء واإلســهال. 

الســاملوني�ال الدوســنت�اريا واحلــى الشــحن يف احليوانــات األخــرى.
كمــا أنــه فعــال ضــد ظــروف اإلجهــاد ونقــص التغذيــة والعــدوة الثانويــة البكتريــة بعــد 

األمــراض الفروســية.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 2 غم لكل لرت من ماء الشرب ملدة 5 أيام.

العجــول: 20 غــم لــكل عجــل يوميــًا مــع مــاء الشــرب أو احلليــب، يعطــى أول 7 أيــام بعــد 
الــوالدة.

احلمالن: 3 غم لكل حمل يوميًا مع ماء الشرب ملدة 5 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: 14 يومًا.

البيض: ال يعطى لطيور الي تنتج البيض املعد لإلستهالك البشري.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
- ال يعطى العالج للمجرتات البالغة.

- يعطى عن طريق الفم فقط.
- اجلرعات الكبرة قد تؤدي إىل الغثي�ان، والتقيؤ، واإلسهال، واخلمول وتلف 

     الكلى.
- عند مستويات اجلرعة العالجية العادية ال حتدث هذه األعراض اجلانبي�ة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
180 ملغم مغلفات أملنيوم.

سوبر نيو يت.آر.يت.
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



٦9 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
فيت�امن هـ                                                                                                      20 وحدة دولية 

سيلينيوم                                                                                                    3٦0 ميكروغرام                

اخلصائص:
فيت�امن هـ سيلينيوم ضروري لنمو وعمل الهرمونات، العضالت واجلهاز العصي.
الوظيفة الرئيسية لفيت�امن هـ  سيلينيوم هو تنظيم عمليات األكسدة يف اجلسم.

وحيــي فيت�امــن أ مــن التأكســد، وكذلــك يســاعد اجلســم علــى إمتصــاص وتمثيــ�ل 
فيت�امــن أ وعلــى ختزينــ�ه يف الكبــد، وهــو أيضــًا يســاعد علــى عمــل الكثــر مــن األنزيمــات.

اإلستطبابات:
فيت�امن هـ سيلينيوم يعطى للوقاية والعالج من األعراض املرتبطة بنقص

فيت�امــن هـــ ســيلينيوم مثــل تلــف الدمــاغ )مــرض جنــون الكتكــوت( ضمــور العضــالت، 
األرتشــاح األوديــي املدمــم وكذلــك يف حالــة إخنفــاض نســبة الفقــس وإنتــ�اج البيــض، 
يف  أ  لفيت�امــن  الغــذايئ  التمثيــ�ل  نقــص  وحالــة  التن�اســلي  اجلهــاز  أمــراض  العقــم، 

ــن. الدواج

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

الوقاية: 1 مل لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.
العالج: 1 مل لكل لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

احليوانات األخرى: 0.1-0.2 مل لكل كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 5-7 أيام.
)بما يعادل 2-4 وحدة دولية من فيت�امن هـ لكل كغم من وزن اجلسم(

فرتة السحب: ال يوجد.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

فيت�امني هـ  سيلينيوم
سائل



70 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أوكي ترتاسايكلن هيدروكلورايد                                                                            50 ملغم

فيت�امن أ                                                                                                                             1500 وحدة دولية
فيت�امن د3                                                                                                                          150 وحدة دولية

فيت�امن هـ                                                                                                                             0.2 ملغم
فيت�امن ب2 )رايبوفالفن(                                                                                       0.2 ملغم
فيت�امن ب1 )ثي�امن هيدروكلورايد(                                                                   0.2 ملغم

فيت�امن ب 12                                                                                                                     0.5 ميكروغرام
فيت�امن ب٦ )برودوكسن هيدروكلورايد(                                                    0.3 ملغم
لسيوم-د- بانتوثنيت                                                                                            0.55 ملغم كا
نيكوتين�امايد                                                                                                                              1 ملغم
فيت�امن ك3                                                                                                                         0.2 ملغم

حامض الفوليك                                                                                                                   30 ميكروغرام
حديد                                                                                                                                        1٦5 ميكروغرام
1 ميكروغرام منغنز                                                                                                                                       44
زنك                                                                                                                                               80 ميكروغرام
كوبلت                                                                                                                                     ٦.٦ ميكروغرام
حناس                                                                                                                                           14 ميكروغرام

                                         
اخلصائص:

ســيكلوفيت م - 5% عــالج مركــز يعطــى للدواجــن واحليوانــات األخــرى عــن طريــق الفم. 
حيتــوي ســيكلوفيت م - 5% علــى املضــاد احليــوي واســع الطيــف أوكــي ترتاســايكلن، 

باإلضافــة اىل فيت�امينــ�ات ومعــادن ضروريــة لنمــو احليــوان.

اإلستطبابات:
ســيكلوفيت م - 5% فعــال ضــد عــدد كبــر مــن األمــراض البكتريــة وأنــواع امليكوبالزمــا، 

ويعتــر أيضــًا بمثابــة محفــز فعــال للنمــو.
ســيكلوفيت م - 5% يســتخدم بشــكل خــاص لعــالج العديــد مــن األمــراض املعديــة يف 
ــة  ــوب األنفي ــاب اجلي ــة، إلته ــات الرئوي ــزكام، اإللتهاب ــال: ال ــبي�ل املث ــى س ــن، عل الدواج

ــة. ــات املعوي ــرف األزرق واإللتهاب ــن )CRD(، الع ــي املزم ــاز التنف ــراض اجله وأم
كما أنه فعال ضد ظروف اإلجهاد، ويعطى بعد التطعيمات.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 4 غم لكل لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

احليوانات األخرى: 0.2-0.4 غم لكل 10 كغم من وزن اجلسم ملدة 3 أيام.
)10-20 ملغم أوكي ترتاسايكلن لكل كغم من وزن اجلسم(

فرتة السحب:
اللحم: 5 أيام.

البيض: ال يعطى لدواجن الي تنتج البيض لإلستهالك البشري.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
- ال يعطى العالج للمجرتات البالغة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

سيكلوفيت م - ٥٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



71 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أوكي ترتاسايكلن هيدروكلورايد                                                              250 ملغم

فيت�امن أ                                                                                                                 7500 وحدة دولية
فيت�امن د3                                                                                                              750 وحدة دولية

فيت�امن هـ                                                                                                                      1 ملغم
فيت�امن ب2 )رايبوفالفن(                                                                                1 ملغم
فيت�امن ب1 )ثي�امن هيدروكلورايد(                                                            1 ملغم

فيت�امن ب 12                                                                                                        2.5 ميكروغرام
فيت�امن ب٦ )برودوكسن هيدروكلورايد(                                       1.5 ملغم
كالسيوم-د- بانتوثنيت                                                                             2.75 ملغم
نيكوتين�امايد                                                                                                              5 ملغم
فيت�امن ك3                                                                                                              1 ملغم

حامض الفوليك                                                                                                150 ميكروغرام
حديد                                                                                                                      825 ميكروغرام
7 ميكروغرام منغنز                                                                                                                    20
زنك                                                                                                                           400 ميكروغرام
كوبلت                                                                                                                    33 ميكروغرام
حناس                                                                                                                        70 ميكروغرام

                                         
اخلصائص:

ــق  ــن طري ــرى ع ــات األخ ــن واحليوان ــى للدواج ــز يعط ــالج مرك ــيكلوفيت م - 25% ع س
ــم. الف

ســيكلوفيت م - 25% حيتــوي  علــى املضــاد احليــوي واســع الطيــف أوكــي ترتاســايكلن، 
باإلضافــة اىل فيت�امينــ�ات ومعــادن ضروريــة لنمــو احليوان.

األستطبابات:
ســيكلوفيت م- 25% فعــال ضــد عــدد كبــر مــن األمــراض البكتريــة وأنــواع امليكوبالزمــا 

ويعتــر أيضــًا بمثابــة محفــز فعــال للنمــو.
ــة  ــراض املعدي ــن األم ــد م ــالج العدي ــاص لع ــكل خ ــتخدم بش ــيكلوفيت م- 25% يس س
يف الدواجــن علــى ســبي�ل املثــال: الــزكام، اإللتهابــات الرئويــة، إلتهــاب اجليــوب األنفيــة 

ــة. ــات املعوي ــرف األزرق واإللتهاب ــن )CRD(، الع ــي املزم ــاز التنف ــراض اجله وأم
كما أنه فعال ضد ظروف اإلجهاد ويعطى بعد التطعيمات.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

احليوانات األخرى: 400-800 ملغم لكل 10 كغم من وزن اجلسم ملدة 3 أيام.
)بما يعادل 10-20 ملغم أوكي ترتاسايكلن لكل كغم من وزن اجلسم(

فرتة السحب:
اللحم: 5 أيام.

البيض: ال يعطى للدواجن الي تنتج البيض املعد لإلستهالك البشري.

املحاذير وموانع اإلستعمال:
- ال يعطى العالج للمجرتات البالغة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

سيكلوفيت م - ٢٥٪ مركز
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



72 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
فيت�امن يس )حامض االسكوربيك(                                                         250 ملغم                 

اخلصائص:
حمــض األســكوربيك )فيت�امــن يس( ضــروري للبنــ�اء واملحافظــة علــى أنســجة الهيــكل 
العظــي ويشــارك كعامــل إخــزال يف العديــد مــن العمليــات اخللويــة وكذلــك يشــارك 

يف ميكانيكيــة اإلســتجابة املناعيــة.

اإلستطبابات:
الدواجــن  عنــد  يس  فيت�امــن  نقــص  مــن  للوقايــة  يعطــى  "أفيكــو"  يس  فيت�امــن 
واحليوانــات األخــرى ويف حــاالت اإلجهــاد الناجتــة عــن اإلصابــات البكتريــة والفروســية 
والفطريــات والطفيليــات وكذلــك أثنــ�اء التقلبــات اجلويــة واإلرتفــاع الشــديد لدرجــة 

ــش. ــوع والعط ــديد أو اجل ــرد الش ــرارة أو ال احل
األمــراض ويعمــل علــى  املناعــة ضــد  فيت�امــن يس "أفيكــو" يســاعد علــى تقويــة 
زيــادة معــدل إنتــ�اج البيــض ووزن البيضــة وســماكة القشــرة وزيــادة نســبة اإلخصــاب 

والتفقيــس.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

األغنام والماعز: 1 غم لكل 50 كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 5-7 أيام.
اخليول: 1 غم لكل 50 كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 5-7 أيام.

األبقار: 1 غم لكل 50 كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 5-7 أيام.

فرتة السحب: ال يوجد.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم، 1 كغم مغلفات أملنيوم وعبوة 1 كغم بالستيك.

فيت�امني يس "أفيكو"
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



73 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
فيت�امن ك )مين�اديون صوديوم بايسلفيات(                                                        125 ملغم                 

اخلصائص:
فيت�امــن ك "أفيكــو" الضــروري ملنــع وأيقــاف الزنيــف عــن طريــق تكويــن الروثرومبــن 

يف الكبــد وبالتــايل تســاعد هــذه المــادة علــى تشــكيل اجللطــات الــي توقــف الزنيــف.
إن نقــص الروثرومبــن يــؤدي اىل خلــل يف عمليــة ختــر الــدم وتطــول مــدة الزنيــف النــاجت 
عــن كدمــات صغــرة ويتبعهــا ظهــور أورام دمويــة يف املنطقــة املصابــة ممــا يــؤدي اىل فقــر 

الــدم الــزنيف ويرقــان دمــوي.

اإلستطبابات:
فيت�امــن ك "أفيكــو" للوقايــة والعــالج مــن اإلضطرابــات الزنفيــة يف الدواجــن وكذلــك 

مــع وجــود أمــراض الكوكســيديا واجلمبــورو.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

الوقاية: 1 غم لكل 20 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.
العالج: 1 غم لكل 10 لرت من ماء الشرب ملدة 5-7 أيام.

فرتة السحب: ال يوجد.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

فيت�امني ك "أفيكو"
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



74 الفيت�امين�ات

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
فيت�امن هـ                                                        20 وحدة دولية                 

اخلصائص:
فيت�امــن هـــ "أفيكــو" ضــروري لنمــو وعمــل الهرمونــات، العضــالت واجلهــاز العصــي. 

الوظيفــة الرئيســية لفيت�امــن هـــ "أفيكــو" هــو تنظيــم عمليــات األكســدة يف اجلســم.
وحيــي فيت�امــن أ مــن التأكســد وكذلــك يســاعد اجلســم علــى إمتصــاص وتمثيــ�ل 
فيت�امــن أ وعلــى ختزينــ�ه يف الكبــد وهــو أيضــًا يســاعد علــى عمــل الكثــر مــن األنزيمــات.

اإلستطبابات:
فيت�امــن هـــ "أفيكــو" يعطــى للوقايــة والعــالج مــن األعــراض املرتبطــة بنقــص فيت�امــن 
هـــ  مثــل تلــف الدمــاغ )مــرض جنــون الكتكــوت( ضمــور العضــالت، األرتشــاح األوديي 
املدمــم وكذلــك يف حالــة إخنفــاض نســبة الفقــس وإنتــ�اج البيــض، العقــم، أمــراض 

اجلهــاز التن�اســلي وحالــة نقــص التمثيــ�ل الغــذايئ لفيت�امــن أ يف الدواجــن.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
الدواجن:

الوقاية: 1 غم لكل 2 لرت من ماء الشرب ملدة 7-10 أيام.
العالج: 1 غم لكل 1 لرت من ماء الشرب ملدة 7-10 أيام.

ــن وزن  ــم م ــكل كغ ــن هـــ ل ــن فيت�ام ــة( م ــدة دولي ــم )وح ــرى: 2-4 ملغ ــات األخ احليوان
ــام. ــدة 5-7 أي ــًا مل ــم يومي اجلس

فرتة السحب: ال يوجد.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

فيت�امني هـ "أفيكو"
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



إضافات علفية



7٦ إضافات علفية

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
أحماض عضوية )البزنويك والسوربيك(                                                            30 ملغم
أعشاب طبيعية )الشيح، كركوم و الزعرت(                                                        250 ملغم
سيليكات األلومنيوم )الكاولن(                                                                              300 ملغم

اخلصائص:
مــع  العفــن  نمــو  تمنــع  الــي  العضويــة  األحمــاض  مــن  مزيــج  هــو  كوكــس  فنــيج 
للمكــون  العلــف باإلضافــة  الفطريــة يف  الســموم  الــي تمتــص  ســيليكات األملنيــوم 

الكوكســيديا. علــى  تســيطر  الــي  للعشــبة  البيولــويج  النشــط 
املكونــات النشــطة العشــبي�ة مــن الشــيح، الكركــوم والزعــرت الــي تعمــل بشــكل ملحــوظ 

ضــد الكوكســيديا إلنــواع مختلفــة مــن االيمريــا ومضــاد لنشــاط البكتــري.
ويضمن التدفق احلر للغذاء وتوقف التكتل يف العلف.

فنيج كوكس يساعد على النمو وزيادة الوزن.

اإلستطبابات:
فنــيج كوكــس يســتخدم للســيطرة علــى العفــن والفطريــات يف علــف الدواجــن ويمنــع 

تكويــن الســموم والســيطرة علــى الســموم الفطريــة.
ويستخدم للسيطرة على الكوكسيديا.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
1 كغم  لكل طن علف.

التداخل الدوايئ:
فنيج كوكس هو متوافق مع جميع املكونات يف األعالف احليواني�ة.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
1 كغم، 5 كغم و 25 كغم شوال.

فنيج كوكس
مضاف علفي مثبط للعفن٬ ممتص للسموم الفطرية ومضاد للكوكسيديا
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الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
ثايمول                                                   0.4 ملغم 
حامض البزنويك                                                                  ٦0 ملغم
حامض السوربيك                                                               30 ملغم
كاولن                                                                                       250 ملغم
تلك                                                                                             150 ملغم

اخلصائص:
وغــذاء  يف علــف  الفطــري  النمــو  ينهــي  للســموم.  ومعــادل  فطــري  مضــاد  فنجــزال 
الدواجــن واحليوانــات األخــرى. فنجــزال يعــادل تأثــر األفالتوكســين�ات والســموم 
الفطريــة األخــرى يف غــذاء احليوانــات وذلــك بفضــل خواصــه الفزيائيــ�ة اإلمتصاصيــة 
بفضــل ظاهــرة إرتب�اطــه بالســموم. فنجــزال يوصــف كمضــاد للفطــر و معــادل للســموم 

ــر ــارة للفط ــار الض ــة اآلث ــال يف مكافح ــزال فع ــن. فنج ــظ اجليدي ــط واحلف ــع اخلل م
ــي  ــة ال ــة ذات الفعالي ــاض العضوي ــى األحم ــوي عل ــواين. حيت ــذاء احلي ــمومه يف الغ وس
تنهــي النمــو الفطــري كمــا تكبــح تكويــن المايكوتوكســن )بمــا فيهــا األفالتوكســن(.
أثبــت فعاليــة يف توفــر حمايــة ملــدة شــهر علــى األقــل بعــد اخللــط. فنجــزال يســتعمل 
للمقاومــة والســيطرة، ويوصــف للخلــط مــع الغــذاء املشــكوك يف ظــروف ختزينــ�ه الــي 
قــد تســاعد علــى نمــو الفطــر مثــل: املســتودعات الرطبــة واحلبــوب واخللطــات املبتلــة. 

كمــا يكافــح نمــو العفــن ممــا خيلــص الغــذاء مــن األثــر املدمــر للســموم الفطريــة.
فنجــزال يلحــق أقــل األضــرار علــى املحتــوى الغــذايئ للخلطــة، إنــه حيتــوي حامــض 
ــوى  ــن )املحت ــة بالعف ــذرة املصاب ــل يف ال ــن احلاص ــص الده ــح نق ــذي يكب ــوربيك ال الس
الدهــي لزيــت بــذور الصويــا( خــالل 25 يومــًا، وبشــكل تــام حيافــظ علــى قيمــة الغذائيــ�ة 

ــان. ــق أداء الصيص ــن طري ــها ع ــم قياس ــي ت ال

طريقة عمل الفنجزال يف الغذاء:
ــالث  ــطة ث ــن( بواس ــا األفالتوكس ــا فيه ــين�ات )بم ــر المايكوتوكس ــاوم تأث ــزال يق فنج

آليــات:
1. عن طريق كبح األحماض العضوية )السوربيك والبزنويك( إلنت�اج 

      المايكوتوكسن يف الفطر حيث يوقف إنت�اجها.
2. عن الطريق األثر أمتصاص الطن املعدين )الكاولن( والذي هو عبارة عن 

      مرتبط غر عضوي وهو عامل أمتصاص غر غذايئ، وحيجز المايكوتوكسين�ات 
      ويقلل قدرتها على إحداث الضرر.

3. بودرة التلك تساعد يف اإلرتب�اط بالتوكسين�ات ويف املحافظة على املحتوى المايئ 

للغذاء يف حدوده الدني�ا وبالتايل يمنع النمو الفطري. 
اإلستطبابات:

ــدة  ــف مل ــى العل ــظ عل ــموم وحيف ــع الس ــط م ــات ويرتب ــاد للفطري ــل كمض ــزال يعم فنج
ــح. ــكل صحي ــ�ه بش ــم ختزين ــه إذا ت ــد خلط ــل بع ــى األق ــد عل ــهر واح ش

فنجــزال يعطــى للوقايــة والســيطرة عنــد خلطــه مــع العلــف علــى نمــو الفطريــات الــي 
تنمــو يف العلــف عنــد ظــروف ختزيــن ســئ، مثــال غرفــة ختزيــن احلبــوب الرطبــة أو 

ــط. ــة واملخالي املبلل
وأيضــًا للســيطرة علــى معــدالت النمــو العفــن ويقــدم العلــف خــايل مــن آثــار الســموم 

الضــار الــي تنتــج مــن الفطريــات.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
أضف 1-2 كغم من فنجزال لكل طن من الغذاء الكامل وخيلط بشكل جيد. 

ــن  ــ�داًء م ــزال ابت ــع فنج ــط م ــد اخلل ــاعة بع ــون 24 س ــج يف غض ــذاء املعال ــتعمل الغ اس
ــد. ــوم الواح ــار الي أعم

- استعمل فنجزال كمضاف علفي فقط.
- ال جيب أن يعطى مع ماء الشرب او عن طريق الفم مباشرة.

أو اشــتب�اه يف رطوبــة ممكنــة يف األماكــن املحيطــة  العلــف  أذا كان هنــاك رطوبــة يف 
بالعلــف، أضــف فنجــزال للغــذاء و حركــه بشــكل جيــد.
جيب أستخدام العلف املخلوط مع الفنجزال بعد 24 ساعة.

وخيلط 1-2 كغم من الفنجزال لكل طن من العلف.

محاذير االستعمال: 
يعمــل تهيــج جللــد عنــد املالمســة املباشــرة، اســتعمل القفــازات املالئمــة عنــد أســتعمال 
العــالج. جتنــب مالمســته للعيــون و اجللــد، عنــد حــدوث ذلــك مــع العــن أغســله 

ــب. ــع الطبي ــاء وراج ــن الم ــة م بكمي

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
1 كغم، 5 كغم و 25 كغم كيس بالستيك.

فنجزيال
مضاف علفي مضاد للفطر ومعادلة للسموم
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
فيت�امن أ                                                                                100000 وحدة دولية
فيت�امن د3                                                                             20000 وحدة دولية

فيت�امن هـ                                                                                      20 ملغم

اخلصائص:
)ريتنيــول(  أ  فيت�امــن  علــى  حيتــوي  زيــي  محلــول  عــن  عبــارة  أديمــن  مســتحضر 
وفيت�امــن د3 )كوليكالســيفرول( وفيت�امــن هـــ )توكوفــرول( للحقــن يف العضــل.

الوظائف الفسيولوجية لفيت�امن أ وفيت�امن د3 وفيت�امن هـ :
الوقايــة مــن األعــراض املصاحبــة لنقــص الفيت�امينــ�ات )أ ،د3،هـــ( مثــل: العــى الليلــي 

)العــى( وتقــرن )قــروت( القرنيــ�ة واإلضطرابــات )اخللــل( العضلــي والعقــم.

اإلستطبابات :
للعــالج والوقايــة مــن أعــراض نقــص الفيت�امينــ�ات )أ ، د3، هـــ(  ذات األصــل الغــذايئ أي 

الناجتــة عــن النقــص يف التغذيــة ومضاعفاتهــا:
- اخللل أو اإلضطراب يف النمو.

- اإلضطرابات التن�اسلية.
- الكساح.

- لن العظام.
إن اجلمع بن الفيت�امين�ات الثالثي�ة )أ ،د3،هـ( ذو أهمية خاصة يف احلاالت التالية:

- عامل مساعد يف حاالت املعاجلة بمضادات الطفيليات ومضادات الكوكسيديا 
    ومضادات األمراض املعدية )اخلمجية(.

- لتعويض الفيت�امين�ات يف حيوانات التكاثر لتعزيز املقاومة يف احليوانات الصغرة 
    )حديث�ة الوالدة( .

- لزيادة املناعة واحلث على تكوينها يف حالة إستخدام برنامج التلقيح )التحصن( 
     الوقايئ ولتحسن فاعلية الرنامج العاليج. 

أديمــن للحقــن: يســتعمل يف األبقــار واجلامــوس واخليــول واجلمــال واألغنــام والماعــز 
وصغــار احليوانــات )الواليــد احلديثــ�ة( املذكــورة ســابقًا.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطــى مســتحضر األديمــن باحلقــن العميــق يف العضــل يف جميــع احليوانــات مــا عــدا 

األغنــام حيــث يفضــل إعطاؤهــا األديمــن عــن طريــق احلقــن حتــت اجللــد.

األبقار، اخليول واجلمال: 8-1٦ مل.
العجول واملهور واألغنام والماعز: 2-4 مل.

احلمالن وصغار الماعز: 1-2 مل.

يمكن إعادة العالج بعد 4 أسابيع.

محاذير اإلستعمال:
زيــادة اجلرعــات يمكــن أن تــؤدي إىل أعــراض زيــادة مســويات الفيت�امينــ�ات يف اجلســم 
وإضطرابــات معديــة معويــة وضعــف عــام باإلضافــة إىل أعــراض مشــابهة إىل حــد 
ــراين  ــة يف الش ــيوم وخاص ــي للكالس ــر طبيع ــب غ ــن أ وترس ــص فيت�ام ــراض نق ــا أع م

ــد. ــاف يف اجلل ــل وجف ــعر وآالم يف املفاص ــقوط الش ــى وس والكل

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
قوارير زجاجية عنرية اللون سعة 100 مل.

أديمني
حقن
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الرتكيب : كل 1 مل حيتوي على:
سلفاديميدين صوديوم                                                 330 ملغم

اخلصائص:
أيف ســلفا حيتــوي علــى الســلفاديميدين وهــو مثــل العديــد مــن ســلفوناميد يف مجموعــة 
الســلفوناميد ويســتخدم يف مجــال واســع يف الطــب البيطــري، فــإن العلــم البيطــري 
ــا  ــات بم ــن احليوان ــر م ــدد كب ــتخدامه يف ع ــن إس ــن التقاريــر ع ــد م ــى العدي ــوي عل حيت
ــب. ــرة واألران ــرتة الصغ ــات املج ــن واحليوان ــول واخلنازيــر والدواج ــار، اخلي ــا األبق فيه
ســلفاديميدين صوديــوم و ســلفوناميديز األخــرى لهــا تركيــب مشــابه لبارامينوبزنوئيــك 
ــة  ــة الدقيق ــ�ات احلي ــة يف الكائن ــاض النووي ــب األحم ــل يف تركي ــد )PABA( وتدخ أس
أنزيــم  إىل   )PABA( أســد  بارامينوبزنويــك  حتويــل  منــع  خــالل  مــن  احلساســة 
ويتــم  األنســان  يف  الفوليــك  حمــض  اخنفــاض  يشــكل  وهــو  أســيد  دايهيدروفيلــك 
الغــذاء،  يف  املوجــود  الفوليــك  حمــض  مــن  أســيد  دايهيدروفيلــك  علــى  احلصــول 

البشــرية. اخلاليــا  علــى  تؤثــر  ال  الســلفوناميد  أن  إىل  باإلضافــة 

اإلستطبابات:
يســتعمل أيف ســلفا لعــالج األمــراض الناجتــة مــن اإلصابــة بالكوكســيديا وأمــراض 

القــدم.
أيف سلفا فعالة يف املختر ضد أنواع البكتريا التالية:

منهيميــا  كــويل،  أشريشــيا  برونكيســبكتيكا،  بورديتيــ�ال  ليجنــر،  أكتينوباســيلوزيس 
هيموالتيــكا، ســاملوني�ال دوبلــن وســاملوني�ال تيفيموريــم.

احليوانات املستهدفة: األبقار واألغنام.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق احلقن يف الوريد أو يف العضل.

األبقار واألغنام:
اجلرعة األوىل 200 ملغم/كغم من وزن اجلسم كل 24 ساعة ملدة 5 أيام.

)بما يعادل 100 مل لكل 150 كغم من وزن اجلسم(.

اجلرعة الثاني�ة 100 ملغم/كغم من وزن اجلسم كل 24 ساعة ملدة 5 أيام.
)بما يعادل 50 مل لكل 150 كغم من وزن اجلسم(

فرتة السحب:
اللحم: 8 أيام.

احلليب: ال يستخدم يف احليوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

 موانع اإلستعمال:
ــي  ــات ال ــلفوناميد واحليوان ــية لس ــرط احلساس ــن ف ــي م ــي تع ــات ال ــى للحيون ال يعط

ــدم. ــراض يف ال ــاد أو أم ــد احل ــف الكب ــن تل ــاين م تع

محاذير اإلستعمال:
لتقليــل مــن خطــر رد فعــل األنســجة يف موقــع احلقــن حتــت اجللــد فمــن املستحســن أن 

تقســم اجلرعــة يف مواقــع منفصلــة وتدليــك.
احلد األقىص جلرعة يف املوقع الواحد:

األبقار: 50 مل.
األغنام: 10 مل.

أيف سلفا
حقن

يتبـــــــع
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ــلفاديميدين،  ــا للس ــة البكتري ــرايف( يف مقاوم ــت واجلغ ــل )الوق ــن املحتم ــبب التب�اي بس
ينصــح أخــذ العينــ�ات البكتريــة وعمــل إختبــ�ار احلساســية.

جيب توفر املياه خالل فرتة العالج.
جيب تويخ احلذر خاصة يف حالة احليوانات الي تعاين من تلف الكلى.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة معقمة.



83 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
كالسيوم جلوكونيت H2O                                        517 ملغم

)بما يعادل 4٦ ملغم كالسيوم(
ماغنسيوم كلوريد 6H2O                                            ٦7 ملغم

)بما يعادل 8 ملغم ماغنسيوم(          
صوديوم هايبوفوسفيت H2O                                 3٦ ملغم

)بما يعادل 10.5 ملغم فسفور(

اخلصائص:
ــكل  ــى ش ــيوم عل ــفور واملغنيس ــيوم والفوس ــن الكالس ــون م ــن يتك ــاج حق أيف - كال - م

ــالح. أم
وهو محلول معقم معد للحقن الوريدي.

وهــو يســتخدم يف العــالج والســيطرة علــى أمــراض نقــص الكالســيوم، الفوســفور 
واملغنيســيوم يف األبقــار، اخليــول، العجــول، املهــر، األغنــام والماعــز.

اإلستطبابات:
يســتخدم أيف - كال - مــاج  لعــالج نقــص الكاليســيوم، الصوديــوم والماغنســيوم يف 

ــام. ــار، اخليــول واألغن األبق
يســتخدم أيف - كال - مــاج  يف عــالج تســمم احلمــل واإلختــالالت األيضيــة أثنــ�اء الــوالدة 

يف األغنــام واألبقــار. 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق احلقن البطئ يف الوريد أو حتت اجللد.

األبقار: 150-200 مل.
اخليول: 100-150 مل

العجول، املهر، األغنام والماعز: 10-15 مل.

فرتة السحب:
اللحم: صفر يوم.                          احلليب: صفر يوم.

املحاذيـــر:
- جيب تدفئة العالج إىل درجة حرارة اجلسم قبل احلقن.

- جيب األخذ بت�دابر التعقيم قبل احلقن.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 عبوة بالستيكية.

أيف - كال - ماج
حقن



84 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
كالسيوم بوروجلوكونيت                                                                                                                      230 ملغم

)على شكل كالسيوم جلوكونيت مونوهيدريت 214.7 ملغم(
)بما يعادل 19.14 ملغم كالسيوم(

صوديوم هايبوفوسفيت                                                                                                                   28.5 ملغم
)على شكل صوديوم هايبوفوسفيت مونوهيدريت 34.2 ملغم(

)بما يعادل 10 ملغم فسفور(
ماغنسيوم كلوريد هيكساهايدريت                                                                                                 45 ملغم 

)بما يعادل 5.35 ملغم ماغنسيوم(
دكسرتوز مونوهايدريت                                                                                                                              150 ملغم 

اخلصائص:
أيف ديكســوكال حقــن يتكــون مــن الكالســيوم والفوســفور واملغنيســيوم علــى شــكل 

أمــالح وهــو محلــول معقــم معــد للحقــن الوريــدي.
وهــو يســتخدم يف العــالج والســيطرة علــى أمــراض نقــص الكالســيوم، الفوســفور، 

املغنيســيوم والســكر يف األبقــار، اخليــول، العجــول، املهــر، األغنــام والماعــز.

اإلستطبابات:
يســتخدم أيف ديكســوكال لعــالج نقــص الكاليســيوم، الصوديــوم والماغنســيوم يف الــدم، 

باإلضافــة لعــالج نقــص الســكر يف الــدم يف األبقــار، اخليــول واألغنــام.
يســتخدم أيف ديكســوكال يف عــالج تســمم احلمــل واإلختــالالت األيضيــة أثنــ�اء الــوالدة 

يف األغنــام واألبقــار. 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
عن طريق احلقن البطئ يف الوريد أو حتت اجللد.

األبقار واخليول: 250-500 مل.
األغنام: 50-125 مل.

فرتة السحب:
اللحم: صفر يوم.

احلليب: صفر يوم.

املحاذيـــر:
- جيب تدفئة العالج إىل درجة حرارة اجلسم قبل احلقن.

- جيب األخذ بت�دابر التعقيم قبل احلقن.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 عبوة بالستيكية.

أيف ديكسوكال
حقن



85 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
أوكي ترتاسايكلن هيدروكلورايد                           50 ملغم
ليدوكاين هيدروكلورايد                                                   1 ملغم

    
اخلصائص:

أوكــي ترتاســايكلن هيدروكلوريــد مــن أهــم املضــادات احليويــة وتســتخدم علــى 
نطــاق واســع يف الطــب البيطــري.

أوكــي  يت�دخــل  حيــث  البكتريــا،  ضــد  الطيــف  واســع  مجــال  المــادة  لهــذه  أن  أذ 
ترتاســايكلن هيدروكلوريــد يف ختليــق الروتــن يف اخلاليــا البكتريــا الناميــة واملتكاثــرة، 
ويثبــط األيــض اخللــوي البكتــري. أن طريقــة عمــل األوكــي ترتاســايكلن وكذلــك كل 

مجموعــة الترتاســايكلين�ات تتضمــن منــع تكويــن الروتــن يف اخلليــة البكتريــا.

اإلستطبابات:
ــالبة  ــة والس ــا املوجب ــن البكتري ــة م ــات الناجت ــالج اإلصاب ــايكلن 5% لع ــتعمل أيف س يس
لصبغــة الغــرام والــي تصيــب اجلهــاز التنفــي والقنــاة الهضميــة مثــل: اإللتهــاب 
لعــالج  وكذلــك  الدمــوي  والتســمم  األمعــاء  وإلتهــاب  البلــوري  الشــعي  الرئــوي 
إلتهــاب الرحــم، إلتهــاب الضــرع واإللتهابــات البوليــة وكذلــك يســتعمل بفاعليــة ضــد 

واألنابالزمــا. والكالميديــا  والريكتســيا  المايكوبالزمــا 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق احلقن حتت اجللد أو العضل.

األبقار، اجلاموس، األغنام والماعز: 1 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم ملدة 3 أيام.
الكالب والقطط: 1.5 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم ملدة 3 أيام.

فرتة السحب:
األبقار: اللحم: 21 يومًا.

احلليب: ال يعطى للحيوانات املنتجة للحليب املعد لألستهالك البشري إال بعد
3 أيام من العالج.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

أيف سايكلني ٥٪
حقن



8٦ أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
أوكي ترتاسايكلن )على شكل دايهيدريت(                                 200 ملغم )فّعال(

    
اخلصائص:

أوكــي ترتاســايكلن مضــاد حيــوي واســع املجــال والطيــف يســتعمل لعــالج اإلصابــات 
املوضعيــة والشــاملة.

أوكــي ترتاســايكلن يثبــط ويوقــف نمــو وتكاثــر العديد مــن البكتريــا املوجبة والســالبة 
ــس  ــا واالكتينومايكوزي ــا والكالميدي ــيا والمايكوبالزم ــك الريكتس ــرام وكذل ــة الغ لصبغ

وبعــض الروتــوزوا )االوليــات مثــل االنابالزمــا(.
ــن  ــع تكوي ــط ومن ــى تثبي ــات عل ــط للميكروب ــايكلن املثب ــي ترتاس ــل األوك ــد عم يعتم

الروتــن البكتــري )يف اخلليــة البكتريــة(.
وخيــرتق األنســجة ويصــل إىل تراكــز عاليــة يف الــدم واألنســجة بعــد احلقــن مباشــرة 

ــة. ــبة عالي ــا بنس ــن البالزم ــع بروت ــط م ــدًا ويرتب ــريع ج ــكل س وبش
يبقى الرتكز بمستوى اجلرعة العالجية لفرتة زمني�ة طويلة. 

  
اإلستطبابات:

يســتعمل األوكــي ترتاســايكلن لعــالج اإلصابــات البكتريــة الناجتــة مــن البكتريــا 
ــة  ــاه الهضمي ــي والقن ــاز التنف ــب اجله ــي تصي ــرام وال ــة الغ ــالبة لصبغ ــة والس املوجب
والقنــاه البوليــة مثــل: اإللتهــاب الرئــوي الشــعي واإللتهــاب الرئــوي البلــوري وإلتهــاب 
ــر  ــر والفط ــن احلاف ــم وعف ــاب الرح ــرع وإلته ــاب الض ــوي وإلته ــمم الدم ــاء والتس األمع
الشــعاعي وكذلــك يســتعمل بفعاليــة ضــد األنابالزمــا والمايكوبالزمــا والكالميديــا 

والريكتســيا. 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقــار، اجلامــوس، األغنــام والماعــز: 1 مــل لــكل 10 كغــم مــن وزن اجلســم عــن الطريــق 

احلقــن العضلــي العميــق.
العجــول، احلمــالن وصغــار الماعــز: 1.5 مــل لــكل 10 كغــم مــن وزن اجلســم عــن الطريــق 

احلقــن العضلــي.

مواقــع  يف  العميــق  العضلــي  احلقــن  طريــق  عــن  تعطــى  أن  جيــب  العاليــة  اجلرعــة 
. مختلفــة

فرتة السحب:
األبقار: اللحم: 21 يوم.

احلليب: 7 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

أيف سايكلني ٢٠٪ طويل األمد
حقن



87 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
كاربروفن                                                                                50 ملغم

       
اخلصائص:

كاربروفــن هــي المــادة الفعالــة يف أفيروفــن وهــي مــادة غــر مخــدرة وغــر ســترويدية 
احلــرارة.  وخافضــات  املســكنات  خاصيــة  وذات   )NSAID( لإللتهابــات  مضــادة 
.)COX( كاربروفــن يعمــل عــن طريــق تثبيــط نشــاط أنزيــم السيكلوأوكســيجين�از

ــل  ــا املفاص ــاء وخالي ــدم البيض ــات ال ــات الكري ــتاجالندين يف إلتهاب ــراز الروس ــع إف ويمن
البيضــاء  الــدم  كريــات  إلتهابــات  يف  حــادة  تثبيــط  إىل  هــذا  ويــؤدي  الروماتويــدي 

واإللتهابــات املزمنــة يف خاليــا املفاصــل.

اإلستطبابات:
املفاصــل  إللتهــاب  املصاحبــة  واإللتهابــات  اآلالم  مــن  للتخفيــف  يعطــى  أفيرفــن 
ــا يف  ــوة )بم ــجة الرخ ــة باألنس ــة املرتبط ــات اجلراحي ــد العملي ــى اآلالم بع ــيطرة عل وللس

ذلــك داخــل العــن( والعظــام يف الــكالب.
ويف القطط أفيروفن يعطى من أجل التخفيف اآلالم بعد العمليات اجلراحية.

اخليــول،  يف  الهيكليــة  العضــالت  يف  اإللتهابــات  مــن  للتخفيــف  يعطــى  أفيروفــن 
ويقلــل مــن اآلالم واحلــى الناجتــة عــن األمــراض املعديــة يف األبقــار وخاصــة األمــراض 

ــلية. ــاء التن�اس ــات األعض ــك إلتهاب ــا يف ذل ــدم بم ــمم ال ــية وتس التنفس

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
اخليول واملهور: 1 مل لكل 70 كغم من وزن اجلسم.

)بما يعادل 0.7 ملغم/كغم من وزن اجلسم(
من 5-10 أيام عن طريق احلقن الوريدي جرعة واحدة يف اليوم.

الكالب والقطط: 1 مل لكل 12.5 كغم من وزن اجلسم.
)بما يعادل 4 ملغم/كغم من وزن اجلسم( مرة واحدة يف اليوم،

ــم(  ــن وزن اجلس ــم م ــادل 2 ملغم/كغ ــا يع ــم )بم ــن وزن اجلس ــم م ــكل 25 كغ ــل ل أو 1 م
ــد فقــط. ــت اجلل ــق احلقــن حت ــن يف اليــوم عــن طري مرت

األبقار: 1 مل لكل 35 كغم من وزن اجلسم.
)بمــا يعــادل 1.4 ملغم/كغــم مــن وزن اجلســم( مــرة واحــدة يف اليــوم عــن طريــق احلقــن 

حتــت اجللــد أو الوريــدي.

فرتة السحب:
- تذحب األبقار املعدة لإلستالك البشري بعد 21 يوم من آخر جرعة عالجية.

- ال تعطى للخيول املعدة لإلستهالك البشري.
- ال تعطى لألبقار املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

إحتي�اطات خاصة:
- جيب قياس وزن القطط بدقة.

تداخل الدواء:
- جتنب إعطاءالدواء مع أدوية الكلى.

- جتنب إعطاء الدواء مع أدوية مضادات اإللتهابات األخرى.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
50 مل و 100 مل عبوة زجاجة عنرية.

أفيربوفني
مسكن وخافض للحرارة يعطى عن طريق احلقن



88 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على :
انروفلوكساسن                                                                100  ملغم

اخلصائص: 
ــة انروفلوكساســن وهــو مضــاد قــوي  أفيتريــل – 10% حقــن حيتــوي علــى المــادة الفعال

ــات. ــة الكوينولون ــن مجموع ــاين م ــل الث ــي إىل اجلي ــات وينت للميكروب
ــو  ــروري لنم ــم  ض ــو أنزي ــم جايريــز وه ــح أنزي ــق كب ــن طري ــن ع ــل االنروفلوكساس يعم

ــة. ــة البكتري ــووي للخلي ــض الن ــي للحم ــي اللول ــظ الل ــه حف ــا ووظيفت البكتري
ــا  ــواع البكتري ــم أن ــى معظ ــل عل ــر القات ــع يف التأث ــال واس ــن ذو مج ــل – 10% حق أفيتري
ســالبة الغــرام والــي تشــمل األي كــوالي والســاملوني�ال والكلبســيال والهيموفيلــوس 
والباســتوريال والســودوموناس والبكتريــا املوجبــة الغــرام والــي تتضمــن املكــورات 
العنقوديــة والكلوســرتيديا وااليريســبلوثريكس واملكــورات الســبحية وكذلــك علــى 
ومايكلوبالزمــا  جاليســتيكم  مايكوبالزمــا  تضــم  الــي  والمايكوبالزمــا  الكالميديــا 
ســاينويف ومايكلوبالزمــا أيــووي ومايكلوبالزمــا ميلياغريــدس والــي تســبب عــددًا كبــرًا 
مــن األمــراض املعديــة الــي تصيــب األبقــار واجلامــوس واألغنــام واألرانــب والدواجــن 

باإلضافــة إىل احليوانــات األليفــة )الــكالب والقطــط(.

اإلستطبابات:
أفيتريــل – 10% حقــن للعــالج مــن غالبيــ�ة أمــراض اجلهــاز التنفــي واجلهــاز الهضــي 
واجلهــاز البــويل التن�اســلي الناجتــة عــن البكتريــا ذات الغــرام الســالب والغــرام املوجــب 

وكذلــك المايكوبالزمــا والكالميديــا.

العجول واحلمالن:
ــة  ــ�ة والرئ ــات الهوائي ــات القصب ــوالي وإلتهاب ــاء األي ك ــاب األمع ــالج إلته ــتعمل لع يس
)باســتوريال هيموليتيــكا ومايكلوبالزمــا بوفيــس(، ســاملوني�ال تايفموريــم والديســنت�اريا.

األبقار واجلاموس:
هيموليتيــكا  )باســتوريال  والرئــة  الهوائيــ�ة  القصبــات  إلتهابــات  لعــالج  يســتعمل 
ومايكلوبالزمــا بوفيــس( والتســمم الدمــوي الــزنيف واإلســهاالت وإصابــات الســاملوني�ال 
وإلتهابــات اجلهــاز البــويل التن�اســلي والتســمم الدمــوي والديســنت�اريا وإلتهابــات اجللــد 

ــرع. ــاب الض وإلته

األغنام والماعز:
لعــالج األمــراض الناجتــة عــن اإلصابــة بالكلوســرتيديا )الســمية املعويــة ومــرض الرجــل 
الســوداء ومــرض الــرأس الكبــرة( وإلتهــاب األمعــاء والكــويل باسيللوســز وإلتهــاب 
الضــرع احلــاد الغنغريــي ومــرض إنقطــاع احلليــب املعــدي )مايكلوبالزمــا أجاالكتيــ�ا(.

األرانب:
وبوردتيــ�ال  ملتوســيدا  )باســتوريال  املركــب  التنفــي  اجلهــاز  مــرض  لعــالج 
برونكيســيبتيكا واملكــور العنقــودي( والكورايــزا واإللتهــاب الرئــوي  املســتوطن وســيالن 

والكلوســرتيديا(. كــوالي  )األي  املركــب  األمعــاء  وإلتهــاب  )الــزكام(  األنــف 

احليوانات األليفة املزنلية )الكالب والقطط(:
ــوالي(  ــرت واالي ك ــيال وكامبيلوباك ــاملوني�ال وكلبس ــة )س ــزنالت املعوي ــالج ال ــتعمل لع يس
الكاذبــة  والزوائــف  والروتيــوس  العنقوديــة  )املكــورات  البكتــري  اجللــد  وإلتهــاب 
الغازيــة( وإلتهــاب القصبــات الهوائيــ�ة والرئــه وإلتهــاب األذن البكتــري وإصابــات 

اجلهــاز البــويل التن�اســلي.

الدواجن:
يســتعمل لعــالج الرشــح املزمــن والرشــح املزمــن املركــب واألي كــوالي والســاملوني�ال 

وكولــرا الطيــور وإلتهــاب اجللــد وإلتهــاب املفاصــل وإلتهــاب األمعــاء التنكــرزي.

أفيتريل ١٠٪
حقن

يتبـــــــع



89 أدوية للحقن

اجلرعات وطريقة اإلستعمال :  
يعطى عن طريق احلقن يف العضل وحتت اجللد.

األبقار، اجلاموس، األغنام والماعز :   
1-2 مل لكل 40 كغم من وزن اجلسم  يوميًا ملدة 3 أيام.

)تعادل 2.5–5 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.
األرانب، الكالب والقطط :  

0.1 مل لكل 2 كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 3 أيام.
)تعادل 5 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.

الدواجن :
0.1 مل لكل كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 3 أيام.

)تعادل 10 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.

تمدد فرتة العالج إىل يومن يف حاالت اإلصابة بالساملوني�ال والباستوريال.

فرتة السحب:
اللحم: األبقار: 14 يومًا.

احلليب: 7 أيام.

محاذير اإلستعمال:
- ال يوجد محاذير لإلستعمال أنروفلوكساسن بشكل عام غر سام.

- ليس هناك حاجة إىل أي إحتي�اطات خاصة حلماية الروة احليواني�ة واحلياة 
     الرية وغرها... 

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: 
20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.



90 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على :
انروفلوكساسن                                                                50  ملغم

اخلصائص: 
ــوي  ــاد ق ــو مض ــن وه ــة انروفلوكساس ــادة الفعال ــى الم ــوي عل ــن حيت ــل - 5 حق  أفيتري

للميكروبــات وينتــي إىل اجليــل الثــاين مــن مجموعــة الكوينولونــات.
ــو  ــروري لنم ــم  ض ــو أنزي ــم جايريــز وه ــح أنزي ــق كب ــن طري ــن ع ــل االنروفلوكساس يعم

ــة. ــة البكتري ــووي للخلي ــض الن ــي للحم ــي اللول ــظ الل ــه حف ــا ووظيفت البكتري
أفيتريــل - 5 حقــن ذو مجــال واســع يف التأثــر القاتــل علــى معظــم أنــواع البكتريــا 
ســالبة الغــرام والــي تشــمل األي كــوالي والســاملوني�ال والكلبســيال والهيموفيلــوس 
والباســتوريال والســودوموناس والبكتريــا موجبــة الغــرام والــي تتضمــن املكــورات 
العنقوديــة والكلوســرتيديا وااليريســبلوثريكس واملكــورات الســبحية وكذلــك علــى 
ومايكلوبالزمــا  جاليســتيكم  مايكوبالزمــا  تضــم  الــي  والمايكوبالزمــا  الكالميديــا 
ســاينويف ومايكلوبالزمــا أيــووي ومايكلوبالزمــا ميلياغريــدس والــي تســبب عــددًا كبــرًا 
مــن األمــراض املعديــة الــي تصيــب األبقــار واجلامــوس واألغنــام واألرانــب والدواجــن 

باإلضافــة إىل احليوانــات األليفــة )الــكالب والقطــط(.

اإلستطبابات:
ــاز  ــي واجله ــاز  التنف ــراض اجله ــ�ة أم ــن غالبي ــالج م ــن للع ــل - 5 حق ــتعمل أفيتري يس
الهضــي واجلهــاز البــويل التن�اســلي الناجتــة عــن البكتريــا ذات الغــرام الســالب والغــرام 

املوجــب وكذلــك المايكوبالزمــا والكالميديــا.

العجول واحلمالن:
يستعمل لعالج إلتهاب األمعاء األي كوالي وإلتهابات القصبات الهوائي�ة والرئة

)باستوريال هيموليتيكا ومايكلوبالزما بوفيس(، ساملوني�ال تايفموريم والديسنت�اريا.

األبقار واجلاموس:
هيموليتيــكا  )باســتوريال  والرئــة  الهوائيــ�ة  القصبــات  إلتهابــات  لعــالج  يســتعمل 
ومايكلوبالزمــا بوفيــس( والتســمم الدمــوي الــزنيف واإلســهاالت وإصابــات الســاملوني�ال 
وإلتهابــات اجلهــاز البــويل التن�اســلي والتســمم الدمــوي والديســنت�اريا وإلتهابــات اجللــد 

ــرع . ــاب الض وإلته

األغنام والماعز:
لعــالج األمــراض الناجتــة عــن اإلصابــة بالكلوســرتيديا )الســمية املعويــة ومــرض الرجــل 
الســوداء ومــرض الــرأس الكبــرة( وإلتهــاب األمعــاء والكــويل باسيللوســز وإلتهــاب 
الضــرع احلــاد الغنغريــي ومــرض إنقطــاع احلليــب املعــدي )مايكلوبالزمــا أجاالكتيــ�ا(.

األرانب:
وبوردتيــ�ال  ملتوســيدا  )باســتوريال  املركــب  التنفــي  اجلهــاز  مــرض  لعــالج 
برونكيســيبتيكا واملكــور العنقــودي( والكورايــزا واإللتهــاب الرئــوي املســتوطن وســيالن 

والكلوســرتيديا(. كــوالي  )االي  املركــب  األمعــاء  وإلتهــاب  )الــزكام(  األنــف 

احليوانات األليفة املزنلية )الكالب والقطط( :
ــاب  ــوالي( وإلته ــرت واالي ك ــيال وكامبيلوباك ــاملوني�ال وكلبس ــة )س ــزنالت املعوي ــالج ال لع
الغازيــة(  الكاذبــة  والزوائــف  والروتيــوس  العنقوديــة  )املكــورات  البكتــري  اجللــد 
وإلتهــاب القصبــات الهوائيــ�ة والرئــه وإلتهــاب األذن البكتــري وإصابــات اجلهــاز البــويل 

ــلي. التن�اس

الدواجن:
لعــالج الرشــح املزمــن والرشــح املزمــن املركــب واألي كــوالي والســاملوني�ال وكولــرا 

التنكــرزي. الطيــور وإلتهــاب اجللــد وإلتهــاب املفاصــل وإلتهــاب األمعــاء 

أفيتريل ٥٪
حقن

يتبـــــــع



91 أدوية للحقن

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:  
يعطى عن طريق احلقن يف العضل وحتت اجللد.

األبقار، اجلاموس، األغنام والماعز :   
1 مل لكل 20 كغم من وزن اجلسم  يوميًا ملدة 3 أيام.

)تعادل 2.5 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.
األرانب، الكالب والقطط:  

0.1 مل لكل كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 3 أيام.
)تعادل 5 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.

الدواجن:
0.1 مل لكل كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 3 أيام.

)تعادل 10 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.

تمدد فرتة العالج إىل يومن يف حاالت اإلصابة بالساملوني�ال والباستوريال.

فرتة السحب:
اللحم: األبقار: 14 يومًا.

احلليب: 7 أيام.

محاذير اإلستعمال:
- ال يوجد محاذير لإلستعمال أنروفلوكساسن بشكل عام غر سام.

- ليس هناك حاجة إىل أي إحتي�اطات خاصة حلماية الروة احليواني�ة واحلياة 
     الرية وغرها .. 

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات : 
20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.



92 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
ديكلوفينك الصوديوم                                                    50 ملغم

    
اخلصائص:

مــن  التقليــل  علــى  يعمــل   )NSAID( لإللتهابــات  مضــاد  عــن  عبــارة  ديكلوفينــك 
معينــ�ة. ظــروف  يف  لــآالم  ومســكن  اإللتهــاب 

املســكنات املضــادة لإللتهابــات مثــل: الديكلوفينــك وتســى يف بعــض األحيــان األدويــة 
الغــر الســترويدية املضــادة لإللتهابــات )NSAID( أو مجــرد مضــاد لإللتهابــات.

يستخدم ديكلوفينك لعالج احلاالت املؤملة مثل:
بعــد  وآالم  النصفــي  والصــداع  والنقــرس  والضغــط  واإللتــواء  املفاصــل،  إلتهــاب 

اجلراحيــة. العمليــات 
وخيفف اآللم ويقلل من اإللتهاب.

أنزيمــات  تســى  الكيميائيــ�ة  املــواد  تأثــر  منــع  طريــق  عــن  الديكلوفينــك  يعمــل 
.)COX( سيكلوأوكســيجين�از 

وتســى  اجلســم  يف  األخــرى  الكيميائيــ�ة  املــواد  بعــض  تســاعد  األنزيمــات  هــذه 
 . ين ند جال ســتا و لر ا

ويتــم إنتــ�اج بعــض الروســتاجالندين يف مواقــع اإلصابــة أو اجلــروح وتســبب اآللــم 
واإللتهــاب.

عــن طريــق منــع تأثــر األنزيمــات COX، ويتــم إنتــ�اج عــدد أقــل مــن الروســتاجالندين، 
وهــو مــا يعــي ختفيــف األلــم واإللتهــاب.

اإلستطبابات:
أفيجيســيك حقــن يســتخدم كمضــاد لإللتهابــات، مســكن، خافــض حــرارة وعــالج ضــد 

التشــنج يف األبقــار واألغنــام والماعــز واخليــول.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق احلقن الوريدي و العضلي.

األبقار و اخليول: 2.5-5 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم.
)بما يعادل 2.5 ملغم/ كغم من وزن اجلسم(

األغنام و الماعز: 1.5 مل لكل 30 كغم من وزن اجلسم.
)بما يعادل 2.5 ملغم/ كغم من وزن اجلسم(

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.
احلليب: 7 أيام.

محاذير اإلستعمال:
- ال يعطي للحيوانات أثن�اء احلمل.

- أن ال تزيد فرتة العالج من 3-5 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
10 مل، 20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

أفيجيسيك
حقن
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
فلورفينكول                                                                          300 ملغم

اخلصائص:
أڤيفلــور هــو مضــاد حيــوي للحقــن عــن طريــق العضــل وحتــت اجللــد ويســتخدم يف 
األبقــار فقــط. يملــك الفلورفينيكــول أساســًا فعــاًل مثبطــًا لتكاثــر البكتريــا وذلــك عــن 

ــري. ــن البكت ــ�اج الروت ــع إنت ــايل من ــوم 50 أس وبالت ــزيء الرايبوس ــه جب ــق إرتب�اط طري

اإلستطبابات:
التنفســية  واإلصابــات  البكتــري  الرئــوي  اإللتهــاب  مــن  لعــالج  يعطــى  أڤيفلــور 
ــى  ــل أو ح ــى النق ــًا ح ــى ايض ــذي يس ــري BRD وال ــي البق ــرض التنف ــة، امل املصاحب

ملتوســيدا وباســتيوريال هيموليتيــكا باســتيوريلال  بكتريــا  عــن  املتســبب  الســفن 
و هيموفيلوس سومنس.

يوصــف أڤيفلــور أيضــًا لعــالج تعفــن الظلــف )إلتهــاب أدمــة القــدم املعــدي( يف األبقــار 
ــب  ــري( املصاح ــن النخ ــن الظلف ــا ب ــاب م ــي )إلته ــن القي ــن الظلف ــا ب ــاب م أو إلته

ــس.  ــدس ميالنينوجينيُك ــورم وباكتروي ــوم نيكروف ــبكتريا فيوزيب�اكتيري لـ

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
لعالج املرض التنفي البقري وتعفن الظلف:

أ. برنامج احلقنتن: يعطى أڤيفلور عن طريق احلقن العضلي لألبقار )يف منطقة 
    الرقبة( جبرعة 3 مل/45 كغم )بما يعادل 20 ملغم/كغم من وزن اجلسم(، 

     تتبعها بعد 48 ساعة حقنة أخرى بنفس اجلرعة والطريقة.
ب. برنامج احلقنة الواحدة: يعطى أڤيفلور عن طريق حقنة وحيدة حتت اجللد 
        لألبقار )يف منطقة الرقبة( جبرعة ٦ مل/45 كغم )بما يعادل 40 ملغم/كغم 

        من وزن اجلسم(.

للتحكم والوقاية من املرض التنفي البقري:
يعطــى أڤيفلــور عــن طريــق حقنــة واحــدة حتــت اجللــد لألبقــار )يف منطقــة الرقبــة( 

جبرعــة ٦ مــل/45 كغــم )بمــا يعــادل 40 ملغم/كغــم مــن وزن اجلســم(.

- ال جيب إعطاء أكر من 10 مل من املحلول يف نفس املوقع.
- مكان احلقن جيب أن يكون يف الرقبة وذلك لتجنب األثر املوضعي.

فرتة السحب: 
- جيب عدم الذحب يف غضون 28 يومًا بعد آخر حقن عضلي ألغراض اإلستهالك 

     البشري.
- جيب عدم الذحب يف غضون 38 يومًا بعد آخر حقن حتت اجللد اإلستهالك 

     البشري.
- ال يستخدم للعجول الرضيعة )التسمن( أو أبقار احلليب اإلناث الي تبلغ

     20 شهرًا من العمر أو أكر.

إحتي�اطات خاصة: 
- يف حالة مالمسة املستحضر للعن باخلطأ، إغسل بكثر من الماء

     ملدة 15 دقيقة، استشر طبيب�ًا. 
- يف حالة مالمسة اجللد، إغسل بالماء والصابون.

أڤيفلور
حقن

يتبـــــــع
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اآلثار اجلانبي�ة:
ــاء،  ــتهالك الم ــص يف إس ــل: نق ــر مث ــد تظه ــة ق ــراض العرضي ــض األع ــن بع ــد احلق بع

ــهال. ــهية وإس ــدان الش فق

زيادة اجلرعة:
قــد يــؤدي إعطــاء جرعــة عاليــة إىل نقصــان يف إســتهالك المــاء والغــذاء الــذي قــد يــؤدي 
إىل اجلفــاف، فقــدان وزن اجلســم، حموضــة يف البــول وزيــادة يف أنزيمــات املصــل، خمــول 

وإســهال.

معاجلة هذه األعراض عن طريق املعاجلة املساندة والعرضية.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم على درجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
10 مل، 20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
1 ملغم  إيميدوكارب دايروبيونات                                            20

    
اخلصائص:

ــي أو  ــن العضل ــز للحق ــم  مجه ــول معق ــو محل ــات( ه ــدوكارب دايروبيون أيف كارب )ايمي
ــة بالبابزيــا حتــت اجللــد، يمتلــك أيف كارب فعاليــة وقائيــ�ة طويلــة املــدى ضــد اإلصاب

وذلك حى ٦ أسابيع.
ــل  ــى األق ــابيع عل ــدة 4 أس ــا مل ــن البابزي ــة م ــي للحماي ــن أيف كارب تكف ــدة م ــة واح جرع

ــا. ــود فيه ــوع املوج ــدوى والن ــدة الع ــى ح ــادًا عل أعتم
ــكال  ــة أش ــن كاف ــات م ــواع احليوان ــم أن ــم معظ ــًا لتعقي ــتخدام أيف كارب أيض ــن إس يمك

ــا. البابزي
يعمل ايميدوكارب غالبًا عن طريق تدخله يف وظيفة وختليق البويل امن يف الطفيل.

اإلستطبابات:
ويوصف للوقاية والعالج من البابزيا بأنواعها )بابزيا دايفرجزن، ب. بوفز،

ب. باجيمنــا، ب. أيكــوي، ب. كابــايل، ب. اوفيــس، ب. كانيــس( وذلــك يف كل مــن األبقــار، 
األغنــام، البغــال، اخليــول والكالب.

يستخدم أيضًا يف العالج من االنابالزموزس يف األبقار وااليرليشيا يف الكالب.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطــى أيف كارب عــن طريــق احلقــن العضلــي أو حتــت اجللــد ويفضــل احلقــن العضلــي 

يف حــاالت اخليــول.
ملعاجلة البابزيا:

األبقار واألغنام: 1 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم.
اخليول، احلمر، والبغال: 2 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم.

ــة بـــ بابزيــا أيكــوي،  عــادة فــإن اجلرعــة الوحيــدة تكــون كافيــة ولكــن يف حــاالت اإلصاب
ــن. ــن احلقنت ــاعة ب ــارق 24 س ــة بف ــادة اجلرع ــزم إع ــن أن يل يمك

الكالب: 0.25-0.5 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم.
لعالج االنابالزما لوحدها:

األبقار: 2.5 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم.

اإلصابات املشرتكة من البابزيا واالنابالزما:
األبقار: 2.5 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم.

إن املناعة املوجودة ضد االنابالزما ال تت�أثر باملعاجلة باأليف كارب.

للوقاية من البابزيا يف األبقار، اخليول والكالب:
األبقار: 2.5 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم.

اخليول، احلمر، والبغال: 2.0 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم.
الكالب: 0.05 مل من أيف كارب لكل كغم من وزن اجلسم.

فرتة السحب:
األبقار: اللحم: 28 يومًا.

احلليب: ال يستخدم يف األبقار احللوب.

محاذير اإلستعمال:
- ال يعطي عن طريق احلقن يف الوريد.

- بعض العوارض املوقتة الغر مرغوب فيها ذات الطبيعة الكولينرجية حتصل 
     أحيانًا عندما تكون قوية يمكن إستخدام األتروبن.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

أيف كارب
حقن
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
ديكساميث�ازون صوديوم فوسفات                                                        2 ملغم

    
اخلصائص:

يتــم إمتصــاص المــادة الفعالــة بســرعة يف اإلنســجة ويتــوزع بســرعة إىل الكلــى والكبــد 
والعضــالت واألمعــاء.

ــاميث�ازون  ــك ديكس ــى يمتل ــن الكل ــي م ــكل رئي ــه بش ــد واطراح ــتقالبه يف الكب ــم إس يت
أيضيــة.  وأخــرى  للهرمونــات  معدلــة  وخصائــص  لإللتهــاب  مضــادة  خصائــص 
مــع  باملقارنــة  لإللتهــاب  أكــر  مضــادًا  تأثــرًا  ديكســاميث�ازون  يف  التغيــرات  ســّببت 

التقليديــة. الكورتيكوســترويدات 
كمــا أن جرعــة ديكســاميث�ازون املطلوبــة هــي أقــل بكثــر مــن تلــك املطلوبــة للريدنــزون 

والريدنزولــون.
حيفز ديكساميث�ازون ختليق األنزيمات الالزمة لكبح رد الفعل اإللتهايب.

كما أنه يمتلك خواص كاحبة للتحسس.
وجبانــب كونــه مضــادًا لإللتهــاب فإنــه يثبــط مــن رد الفعــل املناعــي، حيفــز خنــاع العظــم، 
والكاربوهيــدرات.  الروتينــ�ات  الدهــون،  مــن  كل  أيــض  مســتويات  أيضــًا  وحيفــز 
مــرة   30-25 تبلــغ  فعاليــة  ويملــك  للجلوكوكورتيكويــدات  ينتــي  ديكســاميث�ازون 

الهيدروكورتــزون. ضعــف 
كما أنه أسرع وأطول يف مفعوله من الرين�ديزولون والريدنزون. 

اإلستطبابات:
ــط.  ــكالب والقط ــول، ال ــار، اخلي ــاب يف األبق ــاد لإللته ــع ومض ــورت كمان ــتعمل أفيك يس

كمــا يســتخدم كعــالج مســاند يف حــاالت الكيتوســز البقــري.
الرحــم،  الضــرع،  إلتهــاب  حــاالت  يف  مســاند  كعــالج  كذلــك  يســتخدم  أن  ويمكــن 
إلتهــاب املعــدة وإلتهــاب حــوض الكليــة مــع مراعــاة تزويــد احليــوان بالعــالج الضــروري 

ملســبب�ات تلــك األمــراض.

ويف هــذه احلــاالت املرضيــة يقــوم ديكســاميث�ازون بالتخفيــف مــن اإلجهــاد املرافــق 
ويعــزز الشــعور بالتحســن.

ــي،  ــات االفاع ــ�ه، عض ــاالت اإللتهابي ــًا يف احل ــاميث�ازون أيض ــتخدم ديكس ــن أن يس يمك
ــية. ــات التنفس ــل واإللتهاب ــى النق ــاد، ح ــرع احل ــاب الض الته

ويمكــن إســتخدامه عــن طريــق احلقــن الوريــدي حــن يســتدعى األمــر يف حــاالت 
الواســعة. الــدوري واحلــروق  الصدمــة والفشــل يف اجلهــاز 

تشــمل اإلســتطبابات أيضــًا اإللتهابــات املختلفــة مثــل: إصابــات املفاصــل )مــع مراعــاة 
أن ال يكــون هنــاك أضــرار تركيبيــ�ة مرافقــة مثــل املفاصــل املتصلبــة، األغشــية واألربطــة 
املتمزقــة( كمــا يســتخدم يف حــاالت رد الفعــل التحســي، احلــاالت اجللديــة، وأمــراض 
أخــرى معروفــة بإســتجابتها للعــالج بالكورتيكوســترويدات بمــا فيهــا إلتهابــات اجللــد 

غــر محــددة الســبب.
كمــا يوصــف يف حــاالت اخليــول الــي تشــمل عــالج إلتهابــات اجلهــاز احلركي-العضلــي 
احلــادة، إلتهــاب األوتــار، إلتهابــات العضــالت والتمزقــات كمــا يوصــف كعــالج مســاند 
يف حــاالت اإلجهــاد، اإلجهــاد احلــراري، األمــراض املعديــة احلــادة وإلتهــاب الصفــاحئ 

احلساســة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق احلقن العضلي أو الوريدي. 

اخليول واألبقار: 1 مل لكل 25 كغم من وزن اجلسم
)بما يعادل 80 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.

يمكن إعادة اجلرعة عند الضرورة.
الكالب والقطط: 1 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم

)بما يعادل 200 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.
يمكن إعادة اجلرعة عند الضرورة.

أفيكورت
حقن

يتبـــــــع
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حلاالت الصدمة فقط: يعطى 2-2.5 مل لكل كغم من وزن اجلسم،
)4-٦ ملغم/كغم( باحلقن حتت اجللد أو يف العضل أو يف الريتونيوم أو يف الوريد.

فرتة السحب:
اللحم: 21 يومًا.

احلليب: 7 أيام.

محاذير اإلستعمال:
- ال يستعمل يف احليوانات املصابة بإمراض الكلية والسكري.

- ال يعطى يف حاالت إلتهابات الفروسية والفطرية.
- ال يستعمل يف احليوانات احلوامل وإعطائه يف الفرتات األخرة من احلمل قد 

     يسبب الوالدة املبكرة أو اإلجهاض.

اإلحتي�اطات اخلاصة واآلثار اجلانبي�ة:
- إستخدام هذا الدواء يف اخليول قد يسبب إلتهاب الصفاحئ احلساسة لذا جيب 

     مراقبة احلصان أثن�اء العالج.
- قد يؤخر الديكساميث�ازون من شفاء اجلروح كما أن الفعل املخمد للمناعة يمكن 

     أن يضعف املقاومة أو يعّظم من األخماج، لذا تلزم املعاجلة بمضاد حيوي 
     مناسب أثن�اء إعطائه يف تلك احلاالت.

- يف املعاجلة املطولة جيب أخذ احليطة عند سحب الدواء وذلك بالتدرج يف عمل 
     ذلك.

- جيب دائمًا توفر املراقبة البيطرية أثن�اء العالج بالدواء.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
أموكسيسلن )على شكل أموكسيسللن تراي هيدريت(                                               150ملغم  

اخلصائص:
احلساســة  البكتريــا  لقتــل  مخصــص  الطيــف  واســع  حيــوي  مضــاد  أفيموكــس 
لألموكسيســلن يســتخدم يف األبقــار، األغنــام، الــكالب والقطــط ويســتخدم عنــد 

األمــد. طويلــة  عالجيــة  جلرعــة  احلاجــة 
أفيموكس مضاد حيوي واسع الطيف قاتل للبكتريا.

ــت  ــواء كان ــا س ــن البكتري ــعة م ــة واس ــد مجموع ــال ض ــلن فع ــر األموكسيس يف املخت
ــل: ــرام مث ــالبة الغ ــ�ة أو س إجيابي

كــوالي،  األي  بكتريــام،  كــوراين  البورديتيلــة،  قصبــات  اخلبيثــ�ة،  اجلمــرة  عصيــات 
الكلوســرتيديم، املوركســيلة، الباســتوريلة، املكــورات العنقوديــة واملكــورات الســبحية.

اإلستطبابات :
يف  العــدوة  تســبب  الــي  لألموكسيســلن  احلساســة  البكتريــا  يعالــج  أفيموكــس 

والقطــط. الــكالب  األغنــام،  األبقــار، 
أفيموكــس يســتخدم يف اإللتهابــات املعويــة، اإللتهابــات الرئويــة، إلتهابــات اجلهــاز 
البــويل واجللــد كمــا يســتخدم للوقايــة مــن اإلصابــات الناجتــة عــن العمليــات اجلراحيــة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار واألغنام: يعطى حقن يف العضل فقط.

الكالب والقطط: يعطى حقن يف العضل أو حتت اجللد .
اجلرعة العامة 1 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم

)بما يعادل 15 ملغم/كغم من وزن اجلسم( يعاد بعد 48 ساعة عند الضرورة.
- جيب إستخدام مواقع مختلفة عند احلقن.

اجلرعات املقرتحة:

فرتة السحب:
اللحم: 45 يومًا.

احلليب: ال يستخدم يف احليوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

موانع اإلستعمال واملحاذير:
- ال يعطى عن طريق احلقن يف الوريد.

- أفيموكس ال يعطى للحيوانات الي تعاين من فرط احلساسية للبنسلن. 
- نادر ظهور احلساسية األموكسيسلن يف احليوانات.

- جيب إستخدام إبرة جافة ومعقمة عند احلقن.
- رج العلبة جيدًا قبل اإلستعمال. 

شروط احلفظ:
حيفظ العالج بدرجة حرارة أقل 30°م.

العبوات:
50 مل و 100 مل عبوات زجاجية شفافة.

أفيموكس - طويل األمد
حقن

الوزن/كغماجلرعة/مل
٥٠٥٠٠األبقار
٥٥٠األغنام
١١٠الكالب
٠٫٥٥القطط
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
دايفنهايدرامن هيدروكلوريد                                                        20 ملغم

    
اخلصائص:

دايفنهايدرامــن هــو مســتضد تن�افــي يتفاعــل مــع مســتقبالت الهيســتامن هـــ 1 
ليكبــح فعــل الهيســتامن، للدابفنهايدرامــن خــواص مضــادة إلفــراز الكولــن، القــيء، 

ــديء. ــر مه ــه تأث ــعال ول الس

اإلستطبابات:
ألرجامــن فعالــة ضــد ظــروف احلساســية، احلساســية املفرطــة جلهــاز التنفــي، 

احلكــة وإلتهــاب اجللــد التحســي.
كمــا يمكــن أن يســتخدم مضــاد للقــيء ويف  إلتهــاب الصفيحــة اإلنتــ�اين يف األبقــار ومنــع 

وعــالج دوار احلركــة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق احلقن العضلي أو الوريدي أو حتت اجللد

اخليل، األبقار واملجرتات الصغرة: 2.5-5.5 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم.
)بما يعادل 0.5-1.1 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم(. 
الكالب والقطط: 1-2 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم

)بما يعادل 1-2 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم(. 

فرتة السحب:
اللحم واحلليب: 5 أيام.

محاذير اإلستعمال:
- ال يستخدم يف حاالت إحتب�اس البول جلوكوما وفرط نشاط الغدة الدرقية.
- ال يستعمل يف احليوانات الي لها تاريخ حساسية ضد الدايفنهيدرامن أو  

     مضادات احلساسية يف مجموعته.
- يستخدم فقط عن طريق احلقن فقط.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

ألريجامني
مضاد هيستامن حقن
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على :
انروفلوكساسن                                                                100 ملغم
دوكي سايكلن                                                               200 ملغم

اخلصائص:
إنرودوكــس حيتــوي علــى املــواد الفعالــة )إنروفلوكساســن و دوكــي ســايكلن( وهــو ذو 
مجــال واســع يف التأثــر القاتــل علــى معظــم أنــواع البكتريــا ســالبة الغــرام والــي تشــمل 
)الباســتوريال، الســاملوني�ال، األي كــوالي وبروســيال( وكذلــك البكتريــا ذات إجيابيــ�ة 

الغــرام وامليكوبالزمــا.
انروفلوكساســن يقتــل البكتريــا عــن طريــق تثبيــط أنزيــم جايريــز بينمــا دوكــي 

ســايكلن تمنــع نمــو البكتريــا عــن طريــق تثبيــط تصنيــع الروتــن.

اإلستطبابات:
)باســتوريال  والرئــة  الهوائيــ�ة  القصبــات  إلتهابــات  لعــالج  يســتعمل  إنرودوكــس 
هيموليتيــكا ومايكلوبالزمــا بوفيــس( والتســمم الدمــوي الــزنيف واإلســهاالت وإصابــات 
والديســنت�اريا  الدمــوي  والتســمم  التن�اســلي  البــويل  اجلهــاز  وإلتهابــات  الســاملوني�ال 

وإلتهابــات اجللــد وإلتهــاب الضــرع احلــاد )األي كــوالي، ســتافيلوكوكس أوريــس
وميكوبالزمــا أجاالكتيــ�ا( وكذلــك إلتهابــات املســالك البــويل الــي تســببها البكتريــا 

ســايكلن. ودوكــي  لإلنروفلوكساســن  احلساســة 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال: 
يعطى العالج مرة واحدة عن طريق احلقن يف العضل.

اجلمال، األبقار واألغنام:
1 مل إنروكس لكل 10 كغم من وزن اجلسم.

)بمــا يعــادل 10 ملغم/كغــم مــن وزن اجلســم إنروفلوكساســن و 20 ملغــم/1 كغــم مــن 
وزن اجلســم دوكــي ســايكلن(.

- يف احلاالت الشديدة يمكن أن نعيد العالج بعد 3 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.

احلليب: ال يستخدم يف احليوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف درجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
50 مل و 100 مل عبوة زجاجية.

إنرودوكس
حقن
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
بروكاين بنسلن                                                                 200 ملغم
داي هايدروسرتبتومايسن سلفات                       250 ملغم

اخلصائص:
الرتكيــب املكــون مــن البنســلن والــداي هايدروسرتبتومايســن فعــال بشــكل خــاص يف 
ــة  ــالبة وموجب ــا س ــن البكتري ــة م ــات مختلط ــن إصاب ــبب�ة ع ــات املتس ــة اإللتهاب معاجل

الغــرام.
يعمــل بنســلن علــى العديــد مــن البكتريــا الهوائيــ�ة والالهوائيــ�ة موجبــة الغــرام، يعمــل 
بشــكل فعــال علــى البكتريــا الــي حتتــوي علــى أنزيــم البيتــ�ا لكتــام ولهــا فاعليــة محــدودة 
ضــد الكائنــ�ات الــي يمكــن أن تنتــج هــذه األنزيمــات باإلضافــة إىل ذلــك البنســلن غــر 

فعــال ضــد البكتريــا الــي تقــاوم بطــرق أخــرى مثــل: وجــود جــدار خليــة محكــم نســبي�ا.
ولذلــك البنســلن لديــه نشــاط محــدود ضــد العديــد مــن املكــورات العنقوديــة وبكتريــا 

ســلبي�ة الغــرام.
يعمــل البنســلن علــى قتــل البكتريــا عــن طريــق تثبيــط الروابــط العابــرة خــالل تركيــب 

جــدار اخلليــة البكتريــة.
خيــرتق بنســلن جــدار اخلليــة لرتبــط بروتينــ�ات معينــ�ة علــى الســطح الداخلــي للغشــاء 

ــة البكترية. اخللي
خــالل نمــو اخلليــة البكتريــة يرتبــط البنســلن مــع جداراخلليــة يــؤدي اىل إعاقــة إنتــ�اج 
أو إخنفــاض  التن�اضحيــة  البيئــ�ة  ذلــك إىل حتلــل اخلليــة يف  يــؤدي  بيبتي�دوجاليكانــز، 

ــر. النظائ

اإلستطبابات:
أيف ســرتيب يعطــى لعــالج اإللتهابــات املعديــة املتســبب�ة عــن البكتريــا احلساســة لــكل 

مــن البنســلن أو السرتبتومايســن والــي تشــمل:
ملتوســيدا،  باســتيوريال  الســبحية،  املكــورات  أنــواع  العنقوديــة،  املكــورات  أنــواع 

باســتيوريال هيمولوتيــكا، كورينيب�اكتيريــوم بيوجيــزن، كليبســيال نيمــوين، أنــواع ليســتريا 
وأنــواع ســاملوني�ال.

أيف ســرتيب فعــال يف عــالج كل مــن اإللتهابــات املوضعيــة واجلهازيــة املتســبب�ة عــن 
البكتريــا احلساســة لــكل مــن البنســلن أو السرتبتومايســن وتلــك األمــراض تشــمل: 
إصابــات اجلهــاز البــويل التن�اســلي، اإللتهابــات التنفســية مثــل: ذات الرئــة، الليســتريا، 
إلتهــاب الســحايا، إلتهــاب األمعــاء املتســبب عــن أنــواع ســاملوني�ال، تســمم الــدم )دوران 
الســموم البكتريــة يف الــدم( املصاحبــة إللتهــاب الضــرع، الســاملوني�ال، مــرض اخلنــاق يف 

اخليــول باإلضافــة إىل اإلصابــات البكتريــة الثانويــة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى مرة واحدة يوميًا عن طريق احلقن العضلي العميق ملدة 3 أيام متعاقبة.

األبقار، اخليول، األغنام، الماعز، الكالب والقطط:
1 مل أيف سرتيب لكل 25 كغم من وزن اجلسم.

)بمــا يعــادل 8 ملغــم بروكايــن بنســلن و 10 ملغــم داي هايدروسرتبتومايســن لــكل كغــم 
مــن وزن اجلســم(.

أيف سرتيب
معلق حقن

يتبـــــــع
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جدول مقرتح للجرعات:

جيب أن ال تتجاوز كمية أيف سرتيب املعطاة لكل موقع حقن ما يلي:
15 مل يف اخليول، ٦ مل يف األبقار، 3 مل يف األغنام والماعز.

- رّج العبوة جيدًا قبل اإلستخدام.

فرتة السحب:
اللحم: األبقار: 23 يومًا.

األغنام: 31 يومًا.
احلليب: ال يستخدم يف احليوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

محاذير اإلستعمال:
- ال يعطى العالج يف حاالت فرط احلساسية للبنسلن.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
20 مل، 50 مل و 100 مل عبوة زجاجية.

مل/يوم أيف سرتيب
١٠-١٥خيول و أبقار

٣-٨املهر، األغنام والماعز
٠٫٢-٢كالب وقطط
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على :
ليفامزول هيدروكلوريد                                                100 ملغم )فّعال(

اخلصائص:
البزنيميــدازوالت.  ملفعــول  املقاومــة  اإلســطواني�ة  للديــدان  كمضــاد  يعمــل  أفــزول 
الليفامــزول هيدروكلوريــد هــو المــادة الفعالــة يف مســتحضر أفــزول ويعمــل علــى 
شــلل وطــرد الديــدان اخليطيــة يف اجلهــاز الهضــي والتنفــي يف غضــون ســاعة واحــدة. 
أفــزول يصــل أعلــى تركــز لــه يف الــدم خــالل ســاعة واحــدة بعــد احلقــن ويتــم التخلــص 

ــول. ــراز والب ــق ال ــن طري ــه ع من
كمــا يعمــل أفــزول بكفــاءة عاليــة بــدون أعــراض جانبيــ�ة وبإعلــى مســتوى مــن األمــان. 

ويتحمــل كل أنــواع احليوانــات والدواجــن جرعــة األفــزول بــدون أعــراض جانبيــ�ة.
أفزول منشط قوي للمناعة غر النوعية وذلك بتحسن نشاط اخلاليا 

يت–ليمفوســايت واخلاليــا الليمفاويــة لتعمــل بكفــاءة عاليــة يف احليوانــات والدواجــن. 
ال يوجــد لألفــزول أي آثــار جانبيــ�ة علــى إنتــ�اج البيــض، نســبة اخلصوبــة أو معــدل 

ــس. الفق

اإلستطبابات:
والطيــور،  احليوانــات  أنــواع  جلميــع  اإلســطواني�ة  للديــدان  وطــارد  مضــاد  أفــزول 
يســتخدم ويؤثــر بفعاليــة عاليــة علــى الديــدان اإلســطواني�ة يف مرحلــة البلــوغ والــريق يف 

القنــاة الهضميــة والرئتــن . 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
جرعة واحدة حتقن يف عضالت الرقبة أو حتت اجللد. 

األبقار، األغنام والماعز: 3 مل لكل 40 كغم من وزن اجلسم
)بما يعادل 7.5 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.

- تعطى نصف اجلرعة كمنشط للمناعة.

الدواجن: 0.2-0.3 ملغم أفزول لكل كغم من وزن اجلسم حتقن حتت اجللد.

فرتة السحب:
اللحم: األبقار: 28 يومًا.

األغنام: 15 يومًا. 
احلليب: ال يستخدم يف األبقار احللوب.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل 30°م

العبوات:
50 مل و 100 مل عبوة زجاجية عنرية.

أفــــــزيول
حقن



104 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
دايبرون                                                                                  500 ملغم

اخلصائص:
المــادة الفعالــة يف بايروجيســك هــي دايــرون، وهــي مــن مشــتقات البرازولــون املســكنة. 
إنــه مســكن فعــال مضــاد لإللتهــاب واحلــى، هــذه التأثــرات ســببها فعلــه املثبــط علــى 

اجلهــاز العصــي املركــزي ممــا يــؤدي إىل زوال األلــم وتســكن احليــوان وتهدئتــ�ه.
إنتــ�اج  كبــح  علــى  دايــرون  يعمــل  الالســترويدية  اإللتهــاب  مضــادات  ككل 

السايكلوأوكســيجينز. أنزيــم  طريــق  عــن  املســهل  الروســتاجالندين 
دايــرون لــه خــواص مســكنة خافضــة للحــرارة وقليــاًل مــن اخلــواص املضــادة لإللتهــاب، 
قبــل  مــن  املحفــزة  التشــنجات  علــى  للتشــنج  املضــادة  خواصــه  تســجيل  تــم  كمــا 
الراديكينــن يف الســبي�ل املعــوي، ولكنــه ال يغــر بشــكل دراماتيكــي احلركــة الدوديــة 

التلقائيــ�ة لألمعــاء.

اإلستطبابات:
بايروجيســك يعطــى للتخفيــف مــن عــوارض املغــص، اخَلَزل،التشــنج وفــرط احلركــة 
الدوديــة، األلــم، احُلــّى، إلتهــاب الضــرع، األعــراض الروماتزميــة احلــاد منهــا واملزمــن 

)الروماتــزم،  إلتهــاب العصــب وغمــد الوتــر(.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى باحلقن العضلي، حتت اجللد أو الوريدي البطيء.

اخليول: 11- 22 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم
)2.2 –4.4 مل/100 كغم من وزن اجلسم(

الكالب والقطط: 27.5 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم
)0.55 مل/10 كغم من وزن اجلسم( 

محاذير اإلستعمال:
- ال يتفق فزيائي�ًا عند إعطائه مع األبومورفن، األسبرين، كلورال هيدرات،

     أو العوامل املؤكسدة.
- ال يستعمل يف احليوانات الي لها تاريخ مريض دموي أو إضطرابات يف خناع 

     العظم.
- ال جيب أن يعطى دايرون يف وقت واحد مع الفينلبيوتازون أو أي من الباربيتيورات.

- إعطاء دايرون مع الكلوروبرومازين قد يؤدي إىل هبوط درجة احلرارة.
- يف اخليول ال تعطي الدواء يف غضون 5 أيام قبل السباق.

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: 
20 مل، 50 مل و 100 مل عبوة زجاجية عنرية.

بايروجيسيك
مسكن وخافض للحرارة



105 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
بيت�افوسفان                                                                          100 ملغم

فيت�امن ب 12                                                                       50 ميكروغرام

اخلصائص:
البنــ�اء يف  بيوتافوســفان عبــارة عــن فوســفور عضــوي خبصائــص محفــزة لعمليــات 

والدهــون يف اجلســم. الروتــن  للكربــون،  األيــض  فيت�امــن ب12 حيفــز  اجلســم، 
الفعالــة  المــادة  فعــل  طريــق  عــن  اجلســم  يف  البن�ائيــ�ة  العمليــات  بيوتامــن  حيفــز 

احليوانــات. يف  للفوســفور  كمصــدر  تســتخدم  الــي  البوتافوســفان 
ــس يف  ــون الرئي ــه املك ــة كون ــل اخللي ــة عم ــل يف آلي ــر يدخ ــم عنص ــو أه ــفور وه إن الفوس
مركــب األدينوســن ثــاليث الفوســفات )ATP( وهــو مصــدر الطاقــة اخللويــة بمــا 
فيهــا العضــالت العاملــة، كمــا أن الفوســفور أيضــًا هــو عنصــر تركيــي مهــم يف العظــام

و يعمل كمنظم يف الدم والبول للمحافظة على درجة حموضة سوائل اجلسم.
إن فيت�امــن ب12 أيضــًا هــو مهــم يف أيــض الروبيونــات وهــو حمــض دهــي متطايــر ينتــج 

عــن ختمــر النشــاء يف معــدة املجــرتات.
إن اخليــول املعطــاة وجبــات عاليــة مــن احلبــوب لديهــا زيــادة يف إنتــ�اج الروبيونــات 

نتيجــة إزديــاد كميــة النشــاء يف احلبــوب.

وإذا كانت كميات فيت�امن ب12 غر كافية.
 فإن الروبيونات يمكن أن يرتاكم يف الدم مسبب�ا إخنفاض الشهية.

اإلستطبابات:
يساعد يف عالج األمراض املبكرة يف احليوانات الصغرة والي تسبب األمراض.

كمعاجلة مساندة يف مشاكل العقم واألمراض املصاحبة للحمل. 
يساعد يف عالج التشنجات والشلل املرتبط باملغنيسيوم والكالسيوم.

ذو كفاءة عالية يف حاالت اإلجهاد.

حيسن من كفاءة العضالت الضعيفة يف حيوانات األداء والقدرة والتكاثر.
اإلعتالالت األيضية العامة املتسبب�ة عن ضعف التغذية والرعاية السيئ�ة.

مفيد يف حاالت فقر الدم، الرعشة والهزال.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال: 
يعطى عن طريق احلقن العضلي أو بالوريد أو حتت اجللد.

احلاالت احلادة:
األبقار واخليول:                                 5-25 مل
األمهار والعجول:                                5-12 مل
األغنام والماعز:                                2.5 -5 مل
احلمالن وصغار الماعز:           1.5-2.5 مل
الكالب والقطط:                              0.5-5 مل
الدواجن:                                                            1 مل

يف احلاالت املزمنة واحليوانات السليمة:
تعطى نصف اجلرعة أعاله.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من30°م.

العبوات:
50 مل و 100 مل عبوات زجاجية عنرية.

بيوتامني
حقن



10٦ أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
تايلوزين )فّعال(                                                              200 ملغم

اخلصائص:
تايلوزيــن أفيكــو مضــاد حيــوي ماكروليــد ذو فعاليــة ممــزة ضــد المايكوبالزمــا املعزولــة 
مــن الدواجــن والــرويم واألبقــار واجلمــال والماعــز والــكالب والقطــط ولــه فعاليــة 
ضــد معظــم أنــواع اللولبيــ�ات بمــا فيهــا اللولبيــ�ات الرقيقــة واحلمرائيــ�ة يف الــرويم 

واملوراكســيال البقــري وبعــض الضمــات.
وللتايلوزيــن فاعليــة ضــد البكتريــا املوجبــة لصبغــة الغــرام والــي تضــم املكــورات 

املطثيــ�ات. وأنــواع  )الوتديــات(  الوتديــة  والراجبيــ�ات  الباســتوريال  الســبحية، 
يمتــص التايلوزيــن بســهولة بعــد احلقــن بالعضــل ويعــزى فعــل التايلوزيــن إىل تدخلــه 

ومنعــه لتخليــق بروتينــ�ات اخلاليــا البكتريــة والمايكوبالزمــا.

اإلستطبابات:
األبقــار واجلمــال واألغنــام والماعــز: لعــالج اإللتهابــات الرئويــة وعفــن احلافــر وإلتهــاب 

الرحــم النــاجت عــن اإلصابــة باملكــورات العنقوديــة واملكــورات الســبحية.
يســتعمل التايلوزيــن أيضــًا لعــالج األشــكال احلــادة وفــوق احلــادة ملــرض إنقطــاع 
احلليــب املعــدي )الســاري( والنــاجت مــن مايكوبالزمــا إنقطــاع احلليــب وكذلــك لعــالج 
اإللتهابــات الرئويــة البلوريــة الناجتــة عــن اإلصابــة بمايكوبالزمــا مايكويــدز نــوع كابــري 

)الماعــزي(.
الدواجــن والــرويم: لعــالج مــرض اإللتهــاب التنفــي املزمــن )الرشــح( النــاجت عــن 
ـزا يف الدواجــن وإلتهــاب اجليــوب األنفيــة املعــدي يف الــرويم  المايكوبالزمــا والكوراـي
والســبروكيت�ا واملكــورات العنقوديــة يف الدواجــن وإلتهــاب اجليــوب األنفيــة املعــدي يف 

ــرويم. ال
اخللــوي  واإللتهــاب  العلــوي  التنفــي  املجــرى  إصابــات  لعــالج  والقطــط:  الــكالب 
وإلتهــاب األذن اخلارجيــة وإلتهــاب الرحــم وعــالج اللولبيــ�ات الدقيقــة واإلصابــات 

الفروســية. لألمــراض  املصاحبــة  الثانويــة  البكتريــة 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار واجلمال: 10-20 ملغم/كغم من وزن اجلسم يوميًا حتقن يف العضل

)0.5-1 مل/10 كغم من وزن اجلسم( ملدة 3 أيام.
األغنام والماعز: 10 ملغم/كغم من وزن اجلسم يوميًا حتقن يف العضل

)0.5 مل/10 كغم من وزن اجلسم( ملدة 3 أيام.
للكالب والقطط: 10 ملغم/كغم من وزن اجلسم يوميًا حتقن يف العضل

)0.5 مل/10 كغم من وزن اجلسم( ملدة 3 أيام.
األرانــب: 8.8 ملغم/كغــم مــن وزن اجلســم حتقــن يف العضــل مرتــن يوميــًا ملــدة 3 أيــام.  

جيــب أن ال تزيــد مــدة العــالج بالتايلوزيــن عــن خمســة أيــام.
الدواجن والرويم: يمكن حقن التايلوزين حتت اجللد يف الدواجن

جبرعة 20 ملغم/كغم من وزن اجلسم.
لعــالج إلتهــاب اجليــوب األنفيــة املعــدي يف الــرويم يمكــن حقــن التايلوزيــن يف اجليــوب 
ــى  ــد عل ــة تعتم ــرة واجلرع ــي مباش ــب األنف ــن يف اجلي ــم حتق ــة 25-50 ملغ ــة جبرع األنفي
درجــة وشــدة اإلصابــة وإذا إســتمرت اإلصابــة وأعــراض اإلنتفــاخ يمكــن إعــادة العــالج 

بعــد عشــرة أيــام.

فرتة السحب: اللحم: الدواجن: 3 أيام.                     الرويم: 5 أيام.
األبقار، األغنام والماعز: 21 يومًا.

البيض: ال يعطى للدجاج البي�اض املنتج للبيض املعد لإلستهالك البشري.
احلليــب: ال يســتخدم حليــب احليوانــات املعاجلــة لإلســتهالك البشــري خــالل 4 أيــام 

مــن آخــر جرعــة عالجيــة. 

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
20مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

تايلوزين ٢٠٪
حقن



107 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
ل(                                                                                                           100 ملغم  تايلوزين )فّعا
أوكي تيرتاسايكلن )على شكل دياهيدريت(                                          100 ملغم 

اخلصائص:
 تايلوكــس-20 يمتلــك فاعليــة واســعة مضــادة للبكتريــا والــي تشــمل البكتريــا موجبــة 

وســالبة الغــرام، الروتــوزوا، السبايروشــيت والمايكوبالزمــا والكالميديــا.
ــى  ــك عل ــد يف ذل ــا ويعتم ــن البكتري ــد م ــر العدي ــو وتكاث ــايكلن نم ــي ترتاس ــط أوك يثب

ــجة ــرتق األنس ــة( وخي ــة البكتري ــري )يف اخللي ــن البكت ــق الروت ــع ختلي ــط ومن تثبي
ويصل إىل تراكز عالية يف الدم واألنسجة بعد احلقن مباشرة وبشكل سريع جدًا

ويرتبط مع بروتن البالزما بنسبة عالية.
أمــا التايلوزيــن فهــو مضــاد حيــوي بكفــاءة عاليــة ضــد المايكوبالزمــا املعزولــة مــن األبقار 

واألغنــام والماعــز ويمتلــك فعاليــة ضد أنــواع سبايروشــيتو بمــا فيها الليبتوســبايرا،
ــا  ــى البكتري ــر عل ــا يؤث ــا كم ــض الفيري ــس وبع ــيال بوفي ــوس وموراكس ــواع هيموفيل وأن
وأنــواع  الكورينيب�اكتيريــوم  والســبحية،  العنقوديــة  املكــورات  مثــل:  الغــرام  موجبــة 

كلوســرتيديا.

اإلستطبابات:
ــات  ــم، إلتهاب ــاب الرح ــرع، إلته ــاب الض ــد إلته ــاًل ض ــًا مفض ــس-20 عالج ــر تايلوك يعت
الســبي�ل املعــوي مثــل: إلتهــاب االمعــاء، ذات الرئــة واإللتهــاب الرئــوي البلــوري، وحــى 

ــر. ــن احلاف ــل وعف النق
باإلضافــة إىل اإللتهابــات البكتريــة الثانويــة، األنابالزمــوزس وعــدد مــن األمــراض 

املعديــة األخــرى.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق احلقن العضلي العميق.

األبقار، األغنام والماعز:
يعطى تايلوكس-20 جبرعة مقدارها 1 مل/10 كغم من وزن اجلسم.

يف بعض األمراض يلزم تمديد العالج، تعطى حقنة ثاني�ة بعد يومن.

مالحظة: ال حيقن يف نفس املوقع أكر من 20 مل لألبقار و5 مل لألغنام والماعز.

فرتة السحب:
اللحم: 14 يومًا.

احلليب: 4 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من30°م.

العبوات:
20 مل، 50 مل و 100 مل عبوات الزجاجة العنرية.

تايلوكس - ٢٠
حقن



108 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
توالثرومايسن                                                                             100 ملغم

اخلصائص:
ــ�اج  ــط إنت ــق تثبي ــن طري ــا ع ــط للبكتري ــوي ومثب ــاد حي ــن مض ــارة ع ــو عب ــن ه توالكس

الروتــن احليــوي الضــروري.
وهــو فعــال ضــد مانهيميــا هيمولتيــكا، فيســتوفيلس ســومي، الباســتوريال مولتيســيد، 

مايكوبالزمــا بوفيــس، اكتيونب�اســيلس بلورونيمونيــ�ا، مايكوبالزمــا هيونيمونيــ�ا
وموراكسيال البقري.

اإلستطبابات:
توالكســن يعالــج أمــراض اإللتهابــات التنفســية يف األبقــار الــي ال تنتــج احلليــب الــي 

تســببها البكتريــا احلساســة لتوالثرومايســن.
ويعالج القرني�ة البقري املعدية املرتبطة بلموراكسيلة البقرية.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار: 1 مل توالكسن لكل 40 كغم من وزن اجلسم

)بما يعادل 2.5 ملغم  توالثرومايسن لكل كغم من وزن اجلسم(
يعطى حقنة واحدة حتت اجللد.

مالحظة: ال حيقن أكر من 7.5 مل من العالج يف نفس موقع احلقن.

فرتة السحب:
اللحم: 49 يومًا.

احلليب: ال يستعمل يف األبقار املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

املحاذير:
- ال يعطى للحيوانات الي تعاين من حساسية املفرطة للماكروليد.

- ال يستعمل توالكسن مع عالج أخر من ماكروليد ولينكوسامايد.
- ال يستعمل يف األبقار احلوامل.

شروط احلفظ:
حيفظ بدرجة حرارة أقل 30°م.

العبوات:
20 مل، 50 مل و 100 مل عبوات زجاجية شفافة.

توالكسني
حقن



109 أدوية للحقن

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
جنت�امايسن )على شكل جنت�امايسن سلفات(                                 100 ملغم )مادة فعالة(

اخلصائص: 
جنت�افيــك حيتــوي علــى جنت�امايســن وهــو مضــاد حيــوي مــن عائلــة االمينوجليكوســيد 
والــي تملــك تأثــرًا علــى معظــم البكتريــا ســالبة الغــرام وبعــض البكتريــا املوجبــة 

ــل: ــرام مث الغ
ــواع كليبســيال،  ــزن، ان ــرت ايروجي ــواع شــيجيال، انتروباك ــواع ســاملوني�ال، أن األي كــوالي، أن
انــواع بروتيــوس، أنــواع ســراتي�ا، باســتيوريال ملتوســيدا، ســيدوموناس ايروجينــوزا، 

ــا. ــوالي وغره ــرت ك ــ�ة، كمبيلوباك ــة الذهبي ــورات العنقودي املك

اإلستطبابات:
البكتريــا  عــن  املتســبب�ة  واإللتهابــات  اإلصابــات  مــن  للعــالج  جنت�افيــك  يعطــى 

تشــمل: والــي  للجنت�امايســن  احلساســة 
- مختلف إلتهابات اجللد واألنسجة.

- إلتهاب الضرع العصوي املنشأ يف األبقار.
- إنت�انات اجلهاز الهضي البكترية يف القطط والكالب.

- إلتهابات اجلهاز التنفي اإلنت�اني�ة.
- إلتهابات املسار البويل التن�اسلي اإلنت�اني�ة.

- تسمم الدم املتسبب من األي كوالي والساملوني�ال وخصوصًا يف األمهار والبقر.
- إلتهاب املفاصل.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
ــى  ــق وال يعط ــي العمي ــن العضل ــيء أو باحلق ــدي البط ــن الوري ــق احلق ــن طري ــى ع يعط

ــة. ــام متت�الي ــن 7 أي ــر م ألك
اخليول واألمهار: عن طريق احلقن العضلي أو الوريدي.

يعطى 1 مل لكل 15 كغم من وزن اجلسم )٦.٦ ملغم/كغم من وزن اجلسم(.

املجرتات )األبقار، العجول، األغنام والماعز(: عن طريق احلقن العضلي.
يعطى 1 مل لكل 15-23 كغم من وزن اجلسم مرتن يوميًا.

)4.4-٦.٦ ملغم/كغم من وزن اجلسم(.
القطط والكالب: عن طريق احلقن حتت اجللد أو بالعضل.

ــدة  ــرة واح ــم م ــاعة األوىل ث ــًا 24 س ــن يومي ــم مرت ــن وزن اجلس ــم م ــى 5 ملغم/كغ يعط
يوميــًا بعــد ذلــك.

فرتات السحب
اللحم: ٦0 يومًا.

 احلليب: 3 أيام.

محاذير اإلستعمال:
- فشل كلوي شديد.

- جيب عدم إعطاء جنت�افيك مع أية أنواع أخرى من االمينوجليكوسيدات
     أو األدوية املخدرة أو األدوية الي تريخ العضالت.

اآلثار اجلانبي�ة:
- عند أعطى احليوانات الي تعاين من الفشل الكلوي فإن تراكز مصلية عالية 

     قد حتدث تبعًا لذلك.
- ويف هذه احلاالت جيب إعطاء نصف اجلرعة أو أقل من ذلك ملنع العواقب الي  

     تنشأ من سمية اجلنت�امايسن ضد العصب الدماغي الثامن 
    )الصمم، فقدان التوازن(.

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: 
20 مل ، 50 مل و 100 مل عبوة زجاجية عنرية.

جنت�افيك ١٠٪
حقن



110 أدوية للحقن

الرتكيب: حيتوي كل 1 مل على:
 فلونكسن )على شكل فلونكسن ميجلومن(                                                                      50 ملغم

اخلصائص:
فلونيكســن  لإللتهابــات،  املضــادة  ســترويدية  الغــر  األدويــة  مــن  دولوريكســن 
ميغلومــن يعمــل بفعاليــة كمســكن لــآآلم ومضــاد لإللتهابــات وخافــض للحــرارة أكــر 

فعاليــة مــن بنت�ازوســن ميبريديــن والكودايــن.
بعــد جرعــة واحــدة مــن 1.1 ملغم/كغــم العمــر النصفــي البــالزيم يف مصــل اخليــل هــو 

1.٦ ســاعة ويبقــى يف البالزمــا اخليــل حــى 8 ســاعات بعــد احلقــن.
ــترويدية  ــر س ــات الغ ــادات اإللتهاب ــن مض ــره م ــل غ ــن مث ــن ميجلوم ــل فلونكس يعم

ــم ــق أنزي ــن طري ــاعد ع ــتاجالندين PGE2  املس ــ�اج الروس ــع إنت ــق من ــن طري ع
السايكلو-أكسيجينز.

فلونكســن يملــك خــواص مســكنة وخافضــة للحــرارة واإللتهــاب، كمــا أن فعاليتــ�ه 
أكــر بأربــع مــرات عــن الفينيلبيوتــازون يف قدرتــه علــى تقليــل عــوارض العــرج والتــورم 

يف اخليــول.

اإلستطبابات:
دولوريكســن يعطــى للتخفيــف مــن اآلم األعضــاء الداخليــة واإللتهــاب يف حــاالت 

املغــص ومختلــف اإلعتــالالت الهيكليــة والعضليــة يف اخليــول.
األبقــار،  يف  املعديــة  األمــراض  مــن  للعديــد  واحلــرارة  اآللــم  عــوارض  خيفــف  كمــا   
خصوصــًا املــرض البقــري التنفــي كمــا يف حــاالت التســّممات الدمويــة الداخليــة 

التن�اســلي. اجلهــاز  إلتهابــات  خصوصــًا  احلــاالت  مــن  للعديــد  املصاحبــة 

اجلرعات وطريقة االستعمال:
اخليول: 0.45 - 1 مل/45 كغم  من وزن اجلسم.

)بما يعادل 0.5- 1.1 ملغم/ كغم من وزن اجلسم(
يعطى عن طريق احلقن بالوريدي أو يف العضل. 

ــن  ــل دولوريكس ــة 1 م ــاء جرع ــوىص بإعط ــة ي ــة الهيكلي ــالالت العضلي ــاالت اإلعت يف ح
لــكل 45 كغــم )1.1 ملغم/كغــم مــن وزن اجلســم( مــرة يف اليــوم، جيــب تكــرار التــداوي 

ملــدة خمســة أيــام.
ــات إىل إن اإلســتجابة العظــى حتــدث مــا بــن 12 إىل 1٦ ســاعة مــا بعــد  أشــارت الدراس

ــاعة. ــر  إىل 24-3٦ س ــدة التأث ــدوم م ــن وت احلق
و إلزالــة اآلآلم املصاحبــة ملغــص اخليــول يــوىص بإعطــاء جرعــة 1.1 ملغــم لــكل كغــم مــن 

وزن اجلســم، يفضــل عــن طريــق الوريــد للحصــول علــى أثــر ســريع.

األبقار: 1-2 مل لكل 45 كغم لكل يوم من وزن اجلسم. 
)1.1 – 2.2 ملغم/كغــم مــن وزن اجلســم باليــوم( عــن طريــق احلقــن الوريــدي البطــيء 
إمــا مــرة أو مقســمة علــى جرعتــن تعطيــان بفاصــل 12 ســاعة لغايــة ثالثــة أيــام، اجلرعــة 

اليوميــة جيــب أال تتجــاوز 2.2 ملغم/كغــم مــن وزن اجلســم.

فرتة السحب:
اللحم: األبقار: 14 يومًا.

محاذير اإلستعمال:
- ال تستعمل يف ا حليوانات الي سبق لها وإن أظهرت حساسية للفلونكسن.

- يف حاالت نادرة قد تظهر بعض احليوانات تفاعالت حتسسية.

دولوريكسني
مانع لإللتهاب ومسكن

يتبـــــــع
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إحتي�اطات خاصة:
- جيب جتنب احلقن بالوريد، يمكن ظهور عالمات عابرة لعدة دقائق مثل الرتحن، 

     فرط التنفس، هيستريا وضعف عضلي.
- جتنب احلقن السريع.

عوارض جانبي�ة:
تــم اإلبــالغ عــن عــدد مــن احلــاالت الفرديــة مــن اإلنتفــاخ املوضعــي، التصلــب، التعــرق 
ــالت  ــن التفاع ــة م ــاالت قليل ــا أن ح ــن، كم ــتعمال الفلونكس ــد إس ــك بع ــس وذل والتيب

الشــبيهة بالتحسســية قــد ســجلت بعــد احلقــن الوريــدي.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على: 
فروسامايد                                                                            50 ملغم

          
اخلصائص: 

فروسامايد أفيكو يستخدم كمدر للبول يف األبقار واخليول والكالب والقطط.
ــن  ــد ثالث ــدي وبع ــن الوري ــن احلق ــق م ــرة دقائ ــد عش ــو بع ــامايد أفيك ــر فروس ــ�دأ تأث يب
ــور  ــاالت قص ــوائل ويف ح ــع الس ــاالت جتم ــي ويســتعمل يف ح ــن العضل ــن احلق ــة م دقيق

ــباق. ــول الس ــن يف خي ــب للتمري ــف املصاح ــاالت الزني ــب ويف ح القل
فروســامايد أفيكــو يعمــل عــن طريــق منــع إمتصــاص الصوديــوم مــن األنابيــب الصاعدة 
واألنابيــب النازلــة ممــا يــؤدي إىل زيــادة يف إخــراج المــاء إىل مجــرى البــول ويعــود التأثــر 
الســريع لهــذا املســتحضر إىل إمتصاصيتــ�ه العاليــة يف األنســجة وقلــة اإلمتصــاص مــن 

الدهــون وكذلــك ســرعة إخراجــه مــن البــول.

اإلستطبابات: 
للتخلــص مــن اإلستســقاء غــر اإللتهــايب يف مختلــف  يســتعمل فروســامايد أفيكــو 
الــوالدة وجتمــع  بعــد  الرئــوي وإستســقاء الضــرع  مناطــق اجلســم مــن اإلستســقاء 
الســوائل العــام ويســتعمل أيضــًا كعــالج مســاند يف حــاالت إرتفــاع البوتاســيوم يف الــدم 
ويســتعمل أيضــًا يف خيــول الســباق ملنــع أو التقليــل مــن الزنيــف املصاحــب للتمريــن إذا 

ــباق. ــل الس ــي قب أعط

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار، اخليول، الكالب والقطط: 

جرعــة مــدر البــول 0.25- 0.50 مــل فروســامايد أفيكــو/10 كغــم مــن وزن اجلســم يف 
احلقــن العضلــي أو بالوريــدي.

يف حــاالت اإلستســقاء الشــديدة ممكــن تعديــل اجلرعــة بزيــادة 2 ملغم/كغــم مــن وزن 
اجلســم.

ــم  ــن وزن اجلس ــم م ــول: 0.3–0.٦ ملغم/كغ ــن يف اخلي ــن التمري ــاجت ع ــف الن ــع الزني ملن
قبــل الســباق بـــ ٦0 دقيقــة.

موانع اإلستعمال : 
- احلمل.     

- عدم القدرة على التبول.    
- احلساسية جتاه املستحضر.     

- اخللل يف التوازن يف االلكرتواليت الدموية.

محاذير اإلستعمال: 
- جيب مراقبة مستويات املعادن يف الدم خالل فرتة إستخدام العالج إلنه قد 

     يتسبب بعدم توازنها وخصوصًا الصوديوم، البوتاسيوم والكرياتينن.
- من أعراض عدم توازن املعادن يف الدم: العطش، األزمة، اإلرهاق، اإلضطرابات 

     املعوية.

فرتة السحب: 
اللحم: يومن.

شروط احلفظ: 
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: 
20 مل، 50 مل و 100 مل عبوة زجاجية عنرية.

فروسامايد أفيكو
حقن



113 أدوية للحقن

الرتكيب: حيتوي كل 1 مل على:
ترايميثوبريم                                                                        40 ملغم
سلفاديازين صوديوم                                                   200 ملغم

 
اخلصائص:

كــويل بريــم محلــول معقــم تــم حتضره ليكــون جاهــزًا للحقــن ويتكــون مــن الرتايميثوبريم 
والسلفاديازين.

إن عمــل هــذا الرتكيــب يمتــاز خبواصــه القاتلــة للبكرتيــا بينمــا كاًل مــن املركبــن يثبطــان 
نمــو البكتريــا.

يقــوم ترايميثوبريــم بوفــق إنتــ�اج البكتريــا حلمــض الترتاهيدروفوليــك مــن حمــض 
الهيدروفوليــك الثنــ�ايئ عــن طريــق اإلرتبــ�اط وتثبيــط أنزيــم دايهايدروفوليــك ريدوكتــز.
ــا  ــ�اج البكتري ــط إنت ــوم بتثبي ــلفاديازين يق ــإن الس ــلفونامايدات ف ــع الس ــال م ــا احل وكم
حلمــض ثنــ�ايئ الهيدروفوليــك عــن طريــق التن�افــس مــع حمــض البــارا اماينــو بزنويــك. 
وبالتــايل فــإن كــويل بريــم يعطــي أثــرًا متسلســال وثنــ�ايئ املفعــول علــى أيــض البكتريــا، 
وهــذا بالتــايل خيلــص البكتريــا مــن األحمــاض النوويــة والروتينــ�ات األساســية للبقــاء 

والتكاثــر وهــذا األثــر يصنــف كونــه قاتــاًل للبكتريــا.

اإلستطبابات: 
كــويل بريــم حقــن يوصــف ملعاجلــة األمــراض اجلهــاز التنفــي، البــويل والهضــي 

ســلفاديازين. و/أو  للرتايميثوبريــم  احلساســة  البكتريــا  عــن  املتســبب�ة 
كــويل بريــم حقــن مســتحضر فريــد بفعاليــة قاتلــة للبكتريــا وقويــة ضــد طيــف واســع 

مــن البكتريــا موجبــة وســالبة الغــرام مثــل: 
األي كــوالي، ســاملوني�ال، كليبســيال، بروســيال، كوراينيب�اكتيريــوم بيوجيــزن، باســتوريال، 

ســتافيلوكوكس، ســرتبتوكوكس، إنتروباكــرت والهيموفيلــس.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
اخليول، األبقار، اجلاموس واألغنام:

يعطى عن طريق احلقن العضلي أو احلقن البطئ يف الوريد.
2.5-4 مل/40 كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 5 أيام.

الكالب والقطط: عن طريق احلقن حتت اجللد.
1 مل/8 كغم من وزن اجلسم يوميًا ملدة 5 أيام.

فرتة السحب:
اللحم: 10 أيام.

احلليب: 3 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
20 مل، 50 مل و 100 مل عبوات الزجاجة العنرية.

كويل بريم
حقن



114 أدوية للحقن

الرتكيب: حيتوي كل 1 مل على:
ميلوكسيكام                                                                        20 ملغم

اخلصائص:
ــن  ــآآلم م ــكن ل ــترويدي ومس ــر س ــاب غ ــاد إلته ــن مض ــارة ع ــو عب ــيكام أفيك ميلوكس
عائلــة اوكســام ولــه إســتخدام واســع يف احليوانــات احلقليــة اخليــول، األبقــار، األغنــام

والماعز وكذلك يف القطط والكالب. 
 ميلوكســيكام أفيكــو يعمــل عــن طــرق تثبيــط إفــراز الروســتاغالندين يعمــل علــى 

التقليــل مــن اإللتهــاب ومكســن لــآآلم ولــه تأثــر خافــض للحــرارة.
وكذلك يعمل على التقليل من هجرة كريات الدم البيضاء إىل مكان اإللتهاب.

كما أنه يمنع الكوالجن من التجميع الي يسببها التخر. 

اإلستطبابات:
األبقار، الماعز واألغنام:

- يستخدم يف حاالت اإللتهابات التنفسية احلادة مع مضاد حيوي مناسب  
     للتخفيف من العالمات السريرية املصاحبة.

- يستخدم أيضًا يف إلتهاب الضرع احلاد كعالج داعم.
- يف حاالت اإلسهال أيضًا باإلضافة إىل العالج بالسوائل لتخفيف العالمات 

    السريرية وخصوصًا يف العجول الي يبلغ عمرها أكر من أسبوع.
اخليول:

- يستخدم للتخفيف من اآلآلم واإللتهابات املصاحبة لإلعتالالت املفصلية واآلآلم 
    بعد اجلراحة ويف حاالت إلتهاب املفاصل.

القطط والكالب:
- يستخدم للتخفيف من اآلآلم واإللتهابات املصاحبة لإلعتالالت املفصلية واآلآلم 

    بعد اجلراحة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار، األغنام والماعز:

ــد أو يف  ــت اجلل ــن حت ــدة باحلق ــرة واح ــم م ــن وزن اجلس ــم م ــكل 100 كغ ــل ل ــى2,5 م يعط

ــم(. ــن وزن اجلس ــم م ــادل 0,5 ملغم/كغ ــا يع ــد. )بم الوري
يمكن اعادة اجلرعة بعد 24 ساعة اذا دعت احلاجة.

اخليول:
يعطى3 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم مرة واحدة باحلقن الوريدي.

)بما يعادل 0,٦ ملغم/كغم من وزن اجلسم(.
الكالب والقطط:

ــا  ــم بم ــن وزن اجلس ــم م ــكل 10 كغ ــل ل ــد 0,1 م ــت اجلل ــن حت ــدة باحلق ــرة واح ــى م يعط
يعــادل )0,2 ملغم/كغــم مــن وزن اجلســم(.

يمكن إعادة اجلرعة إذا دعت احلاجة لذلك بعد 24 ساعة.

ــاء  ــل إعط ــة يفض ــة اجلراحي ــم العملي ــن آل ــط م ــكالب والقط ــالج ال ــد ع ــة: عن مالحظ
ــة. ــراء العملي ــل إج ــالج قب الع

األعراض اجلانبي�ة:
- مثل أي مضاد إلتهاب السترويدي فإن بعض األعراض يمكن أن تظهر فقدان 

     الشهية، التقيء واإلسهال.
- يمكن مالحظة اإلنتفاخ حتت اجللد بعد احلقن. 

فرتة السحب:
اللحم: األبقار، األغنام والماعز: 15 يومًا.                                 احلليب: 5 أيام.

شروط التخزين:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
20 مل، 50 مل و 100 مل عبوات زجاجية عنرية.

ميلوكسيكام أفيكو
حقن
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11٦ طاردات الديدان

الرتكيب: حيتوي كل 1 مل على:
كلوزانتي�ل )على شكل كلوزانتي�ل ثن�ايئ الهيدرات الصوديوم(                                       125 ملغم
أيفرمكتن                                                                                                                                                         5 ملغم

اخلصائص:
كلوزانتيــ�ل طــارد للديــدان واســع الطيــف يســتخدم ضــد عــدة أنــواع وعــدة مراحــل مــن 
الديــدان املثقوبــة )الديــدان الكبديــة والرئــة(، املفصليــات )القمــل واجلــرب(، الديــدان 
ــدان  ــى الدي ــع عل ــر واس ــه تأث ــة ول ــدان اخليطي ــكارس( والدي ــل األس ــطواني�ة )مث األس

ــة. الكبدي
أنوفــورس  عــن  عبــارة  )وهــي  الساليســيالنيليد  مجموعــة  مــن  عضــو  كلوزانتيــ�ل 

الفســفوريالز(.  أنزيــم  أكســدة  كبــح  علــى  يعمــل  هيدروجن)بروتــون( 
واألغنــام،  األبقــار  يف  واخلارجيــة  الداخليــة  لطفيليــات  فعــال  مضــاد  أيفرمكتــن 
ايفرمكتــن مــادة مشــتقة مــن مجموعــة عائلــة أيفرمكتينــ�ات والــي تــم عزلهــا  مــن الرتبة 

مــن الفطــر املعــروف باســم سرتبتومايســيس االفرميتيليــس.
)اجلــرب(  والعنكبوتيــ�ات  األســطواني�ة  الديــدان  تمامــا  ويقتــل  يشــل  أيفرمكتــن 
لهــذه  العصــي  اجلهــاز  علــى  الفريــد  بت�أثــره  وذلــك  والقــراد(  )القمــل  واحلشــرات 

لطفيليــات. ا

يعــزى عمــل األيفرمكتــن إىل ناقــل عصــي كيمــاوي ينقــل اإلشــارة مــن خليــة عصبيــ�ة إىل 
أخــرى أو مــن خليــة عصبيــ�ة إىل خليــة عضليــة ويســى حامــض جامــا أمينــو بيوتريــك.

الديــدان  يف  العصبيــ�ة  النهايــات  مــن  احلامــض  هــذا  إفــراز  أيفرمكتــن  ينشــط 
ــاط  ــى نق ــه عل ــتقبالت خاص ــض بمس ــذا احلام ــ�اط ه ــن إرتب ــد م ــا يزي ــطواني�ة كم األس
اإلتصــاالت العصبيــ�ة فيقطــع اإلرســاالت العصبيــ�ة وهــذا يــؤدي إىل شــلل ومــوت 

لطفيــل. ا

أمــا أثــره علــى احلشــرات )القمــل( والعنكبوتيــ�ات )اجلــرب( فيشــبه أثــره يف الديــدان 
األســطواني�ة بإســتثن�اء أن اإلرســاالت العصبيــ�ة )النبضــات( تقطــع بــن نهايــة العصب 

واخلليــة العضليــة وهــذا أيضــًا يــؤدي إىل الشــلل واملــوت.
وإســتعمال األيفرمكتــن ضمــن اجلرعــة املقــررة يف احليوانــات آمــن بشــكل واســع فهــو 
ال يؤثــر علــى االســيت�ايل كولــن والــذي يعتــر الناقــل العصــي األســايس يف الثديــات كمــا 
أن أيفرمكتــن ال خيــرتق بســهولة اجلهــاز العصــي املركــزي يف الثديــات حيــث يعمــل 

حامــض جامــا أمينوبيوتريــك كناقــل عصــي.

اإلستطبابات:
أيف كلوزا لعالج من اإلصابات بالطفيليات الداخلية واخلارجية يف األبقار واألغنام.

األبقار:
لعــالج ديــدان املثقوبــات واخليطيــة أو املفصليــات الــي تــؤدي إىل اإلصابــة بديــدان 
األســطواني�ة يف اجلهــاز الهضــي، ديــدان الرئــة، ديــدان العــن، العــث والقمــل يف األبقــار.

األغنام:
لعــالج ديــدان املثقوبــات واخليطيــة أو املفصليــات الــي تــؤدي إىل اإلصابــة بديــدان 

األســطواني�ة يف اجلهــاز الهضــي، ديــدان الرئــة، نغــف األنــف والعــث يف األغنــام.

أيف كلوزا
حقن

يتبـــــــع
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اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
جرعة واحدة عن طريق احلقن حتت اجللد.

األبقار واألغنام: 1 مل لكل 25 كغم من وزن اجلسم.
)بمــا يعــادل 200 ميكروغــرام أيفرمكتــن لــكل كغــم مــن وزن اجلســم و5 ملغــم كلوزانتيــ�ل 

لــكل كغــم مــن وزن اجلســم(
- لعالج و السيطرة على اجلرب يف األغنام يمكن أعادة العالج بعد 7 أيام.

مالحظة: ال حيقن أكر من 10 مل من العالج يف نفس موقع احلقن.

فرتة السحب:
األبقار: 49 يومًا.

األغنام: 28 يومًا.
احلليب: ال يعطى للحيوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

اإلحتي�اطات:
أيف كلوزا جيب أن ال حيقن يف العضل أو الوريد.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: 
20 مل، 50 مل و 100 مل عبوات عنرية.
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
بوبارفاكون                                                                            50 ملغم   

    
اخلصائص:

ــون  ــط بالبوبارفاك ــون املرتب ــي نافثوكوين ــن هيدروك ــاين م ــل الث ــو اجلي ــون ه البوبارفاك
مــع خصائــص جديــدة جتعــل املركــب أكــر فاعليــة للعــالج والوقايــة مــن كل أنــواع 
الثايلريــا. وقــد تــم إختبــ�اره علــى نطــاق واســع ســواء يف الدراســات املختريــة أو التجــارب 
امليدانيــ�ة ضــد الثايلريــا انيوالتــا، الثايلريــا بارفــا والثايلريــا الســرجني وقــد خضــع 

ــب. ــالمة املرك ــمية وس ــات الس ــل الدراس ــق لعم ــج دقي ــب لرنام املرك
ــر  ــك لتوف ــي وذل ــن العضل ــق احلق ــن طري ــى ع ــول يعط ــكل محل ــب بش ــل املرك ــم عم ت

ــا. ــد الثايلري ــح ض ــن ومري ــالج آم ع

اإلستطبابات:
أفيكــون عــالج مضــاد للثايلريــا يوصــف للعــالج مــن مجموعــة أمــراض بإســماء مختلفــة 
حتــت مســى ثايلريــا )حــى الســاحل الشــريق، مــرض املمــر والثايلريــا االســتوائي�ة( يف 

املــوايش و املتســبب�ة عــن اإلصابــة بـــ ثايلريــا انيوالتــا، ثايلريــا بارفــا، ثايلريــا ميوتانــز،
وثايلريا اورينت�الس )سرجيني(.

ــن  ــا يمك ــا كم ــن الثايلري ــالزيم م ــقي والبايروب ــور الش ــن الط ــد كل م ــال ض ــون فع أفيك
ــرض. ــن امل ــر م ــور الظاه ــة إىل الط ــرض باإلضاف ــة للم ــور احلضان ــ�اء ط ــتخدامه أثن إس

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن احلقن العضلي العميق فقط

األبقار: 1 مل أفيكون لكل 20 كغم من وزن اجلسم
)بما يعادل 2.5 ملغم بوبارفاكون لكل كغم من وزن اجلسم(.

يف احلاالت الشديدة قد حنتاج اىل إعادة نفس اجلرعة بعد 2-3 أيام من أول حقنة.
- تقسم اجلرعة وال يعطى أكر من 10 مل يف نفس موقع احلقن.

فرتة السحب:
اللحم: 42 يومًا.

احلليب: 48 ساعة.

محاذير اإلستعمال:
- يمكن مالحظة تورم موضعي يف مكان احلقن.

- برافيكون يعمل تأثر تثبيط مناعي لذلك يمنع تلقيح احليوانات أثن�اء إعطاء 
     العالج.

- أفيكون جيب أن ال يعطى عن طريق احلقن بالوريد أو حتت اجللد.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
20 مل و 40 مل زجاجة عنرية.

أفيكون
حقن
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الرتكيب:
أيفرمكتن                                                                             1.87% )18.7 ملغم/غم(

اخلصائص:
أفيمكتــن هــو مبيــ�د لطفيليــات بإضافــة إىل النيماتويــد، احلشــرات والقــراد موجــودة يف 

مجموعــة واســعة مــن احليوانــات املستأنســة.

اإلستطبابات:
لعالج الطفيليات التالية يف اخليول:

ديدان املعدة واألمعاء:
سرتوجنيلس الكبرة )الدودة احلمراء(:

البالغة والطور الرابع من الرقات سرتوجنيلس فوجلاريس.
البالغــة والطــور الــريق النســييج لســرتوجنيلس يدينت�اتــس والبالغــة لســرتوجنيلس 

يكوينــس. 
سرتوجنيلس الصغرة البالغة )الدودة احلمراء(:

بما يف ذلك سالالت مقاومة بزنيميدازول:
أنواع من سياثوستومم، سليكوسيكلس، سيليكوستيفناس، سيلكودونتوفورس

وجايلوسفالس.
دودة الرئة البالغة وغر البالغة: ديكتوكالس أرنفيمدي.

بنوورم: البالغة وغر البالغة أوكسيوريس أكوي.
أسكاريديا: البالغة والطور الثالث والرابع لباراسكاريس يكوريم.

هروورم: البالغ من ترايكوسرتوجنلس أكي.
ثريي�دوورم املعوية: البالغة من سرتوجنيلويد ويستري.

ثريي�دوورم العنقية: امليكروفالريا إلنواع أونكوسركا.
الطور الريق الهضي لستومك بوتس: أنواع اجلاسرتوفيلس.

أيفرمكتن ليست فعالة ضد الطور الريق سرتوجنيلس الصغرة.

احليوانات املستهدفة: اخليول.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال: عن طريق الفم
أفيمكتن هو بمعدل جرعة واحدة تعادل 200 ميكروجرام لكل كغم من وزن اجلسم.

جيــب أن تقســم اجلرعــة الواحــدة مــن العجينــ�ة لــكل 100 كغــم مــن وزن اجلســم )اجلرعة 
املوصــة بهــا هــي 200 ميكروجــرام لــكل كغــم )0.2 ملغم/كغم((.

1 ملغــم مــن أيفرمكتــن مــا يكفــي لعــالج 700 كغــم مــن وزن  كل عصــارة حتتــوي علــى 40
اجلســم.

جيب حتديد وزن احلصان بدقة حى يتم إعطاء اجلرعة بشكل صحيح.
جيب أن يكون فم احليوان خال من املواد الغذائي�ة لضمان البلع.

األماميــة  األســنان  بــن  )الفجــوة  األســنان  بــن  الفــراغ  يف  اجلرعــة  إعطــاء  جيــب 
البلــع. لضمــان  ثــوان  لبضــع  احلصــان  رأس  الفــور  علــى  ورفــع  واخللفيــة( 

ال تســتخدم نفــس حقنــة لعــالج أكــر مــن حيــوان مــا لــم تكــون تعمــل اخليــول معــًا أو يف 
إتصــال مباشــر مــع بعضهــا البعــض يف نفــس األماكــن.

للحصــول علــى أفضــل النتــ�اجئ جيــب أن تــدرج جميــع اخليــول يف الســاحة أو الرعــي معــًا 
ــات  ــر واحليوان ــراس، األمه ــاص لألف ــام اخل ــع اإلهتم ــات م ــة الطفيلي ــج مكافح يف برنام

الصغــرة والعــالج يف نفــس الوقــت.
تبــ�دء معاجلــة املهــرات مــن ٦-8 أســابيع مــن العمــر واملعاجلــة الروتينيــ�ة املتكــررة 

احلاجــة. حســب 
وينبغــي أن يتــم إعــادة املعاجلــة وفقــا للحالــة الوبائيــ�ة، ولكــن ليــس أقــل مــن 30 يومــًا 

مــن آخــر جرعــة عــالج.

أفيميكتني
عصارة عن طريق الفم

يتبـــــــع
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فرتة السحب:
جيب عدم ذحب اخليول املعد لإلستهالك البشري يف غضون 34 يومًا.

اليعطى لألفراس الي تنت�اج احلليب املعد لإلستهالك البشري.

موانع اإلستعمال:
ال يعطى للخيول الي تعاين من فرط احلساسية من أيفرمكتن.

شروط احلفظ:
حيفظ يف درجة حرارة أقل من 30°م.
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
أيفرمكتن                                                                             5 ملغم

اخلصائص:
أيفرمكتــن مــادة مشــتقة مــن مجموعــة عائلــة أيفرمكتينــ�ات والــي تقتــل بعــض 

واملفصليــات. األســطواني�ة(  )الديــدان  الطفيليــات 
وذلــك بت�أثــره الفريــد علــى اجلهــاز العصــي لهــذه الطفيليــات، يعــزى عمــل األيفرمكتن 
إىل ناقــل عصــي كيمــاوي ينقــل اإلشــارة مــن خليــه عصبيــ�ة إىل أخــرى أو مــن خليــة 

ــك. ــو بيوتري ــا امين ــض جام ــى حام ــة ويس ــة عضلي ــ�ة إىل خلي عصبي
النهايــات  مــن  احلامــض  هــذا  إفــراز  األيفرمكتــن  حيفــز  األســطواني�ة  الديــدان  يف 
العصبيــ�ة يف الديــدان األســطواني�ة كمــا يزيــد مــن إرتبــ�اط هــذا احلامــض بمســتقبالت 
خاصــة علــى نقــاط اإلتصــاالت العصبيــ�ة فيقطــع اإلرســاالت العصبيــ�ة وهــذا يــؤدي إىل 

ــل. ــوت الطفي ــلل وم ش
أمــا أثــره علــى احلشــرات فيشــبه أثــره يف الديــدان اإلســطواني�ة بإســتثن�اء أن اإلرســاالت 
العصبيــ�ة تقطــع بــن نهايــة العصــب واخلليــة العضليــة وهــذا أيضــًا يــؤدي إىل الشــلل 

واملــوت.

اإلستطبابات:
ــاز  ــطواني�ة يف اجله ــدان األس ــى الدي ــالج عل ــيطرة والع ــتخدم يف الس ــائل يس ــك س أفيمي

ــوس. ــار واجلام ــل يف األبق ــرب والقم ــاب، اجل ــة، الذب ــدان الرئوي ــي، الدي الهض

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار واجلاموس: 1 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم

)بما يعادل 500 ميكروغرام لكل كغم من وزن اجلسم(.

جيــب ســكب العــالج علــى طــول خــط منتصــف الظهــر علــى شــكل شــريط ضيــق مــن 
نهايــة الرقبــة إىل بدايــة الذيــل.

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.

احلليب: ال يعطى للحيوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

املحاذير:
- حيفظ بعيدًا عن مصادر احلرارة، اللهب املكشوف أو غرها من مصادر اإلشتعال.

- ال تعالج األبقار عندما يكون اجللد والشعر رطب.
- ال تعالج األبقار إذا كان من املتوقع نزول املطر، نزول املطر يف غضون ٦ ساعات 

     من العالج قد يقلل من فعالية العالج.
- ال جيب التدخن أو األكل أثن�اء التعامل مع العالج.

- ال يستخدم العالج عند إصابة اجللد باجلرب أو اإلصابات األخرى، أو مناطق 
     ملوثة بالطن أو السماد.

- أفيميك – سكب إستخدامه يف األبقار قد يعمل تهيج جللد األنسان أو العينن 
     لذلك جيب احلرص أثن�اء التعامل معه وعدم وصوله إىل اآلخرين.

- جيب أرتداء القفازات املطاطية واألحذية مع معطف للماء عند التعامل مع 
     العالج. 

- جيب غسل املالبس الواقية بعد اإلستعمال.
- إذا حدث بطريق اخلطأ مالمسة اجللد، جيب غسل املنطقة املصابة على الفور 

    بالماء والصابون واحلصول على الرعاية الطبي�ة.

أفيميك - سكب
سائل

يتبـــــــع
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شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

التعبئ�ة:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيك.
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
أيفرمكتن                                                                             10 ملغم

اخلصائص:
أيفرمكتــن مــادة مشــتقة مــن مجموعــة عائلــة أيفرمكتينــ�ات والــي تــم عزلهــا مــن الرتبــة 

مــن الفطــر املعروف بإســم سرتبتومايســيس االفرميتيليســس.
أيفرمكتــن يشــل ويقتــل تمامــا الديــدان األســطواني�ة والعنكبوتي�ة، اجلرب واحلشــرات 

القمــل والقــراد وذلــك بت�أثــره الفريــد علــى اجلهــاز العصــي لهــذه الطفيليات.
يعــزى عمــل األيفرمكتــن إىل ناقــل عصــي كيمــاوي ينقــل اإلشــارة مــن خليــه عصبيــ�ة إىل 

أخــرى أو مــن خليــة عصبيــ�ة إىل خليــة عضليــة ويســى حامــض جامــا امينــو بيوتريــك.
الديــدان  يف  العصبيــ�ة  النهايــات  مــن  احلامــض  هــذا  إفــراز  أيفرمكتــن  ينشــط 
ــاط  ــى نق ــة عل ــتقبالت خاص ــض بمس ــذا احلام ــ�اط ه ــن إرتب ــد م ــا يزي ــطواني�ة كم األس
اإلتصــاالت العصبيــ�ة فيقطــع اإلرســاالت العصبيــ�ة وهــذا يــؤدي إىل شــلل ومــوت 

لطفيــل. ا
أمــا أثــره علــى احلشــرات، القمــل، العنكبوتيــ�ات واجلــرب فيشــبه أثــره يف الديــدان 
األســطواني�ة بإســتثن�اء أن اإلرســاالت العصبيــ�ة النبضــات تقطــع بــن نهايــة العصــب 

ــوت. ــلل وامل ــؤدي إىل الش ــًا ي ــذا أيض ــة وه ــة العضلي واخللي
وإســتعمال األيفرمكتــن ضمــن اجلرعــة املقــررة يف احليوانــات آمــن بشــكل واســع فهــو 
ال يؤثــر علــى االســيت�ايل كولــن والــذي يعتــر الناقــل العصــي األســايس يف الثديــات كمــا 
أن أيفرمكتــن ال خيــرتق بســهولة اجلهــاز العصــي املركــزي يف الثديــات حيــث يعمــل 

حامــض جامــا امينوبيوتريــك كناقــل عصــي.

اإلستطبابات:
يستعمل أفيميك - للحقن للقضاء على الطفيليات التالية:

يف األبقــار واجلامــوس: الديــدان األســطواني�ة املعديــة واملعويــة )البالغــة وغــر البالغــة( 
كوبريــا  اكــي،  رايكوســرتوجنليس  اوســرتتايج  واوســرتتاجيا  بالســياي  هيمونكــس 

فليبوتومــم  وبنوســتومم  رادياتــم  جوســتومم  اوســفا  اونكوفــورا،  كوبريــا  بنكتاتــا، 
وكذلك)األطــوار البالغــة فقــط( مثــل: يماتوديــرس هيلفيتينــس ونيماتوديرس ســبثيغر 
وســرتوجنيلويدس ببيلوســس والثي�الزيــا وتوكســوكارا فيتيولــورم وبارافيالريــا بوفيكوال.

الديدان الرئوية: ديكتيكوالس فيفيبرس )البالغة وغر البالغة(
نغف جلد البقر: )األطوار الطفيلية(

هايبوديرمــا بوفيــس، هايبوديرمــا لينييتــم ونغــف جلــد البقــر اإلســتوايئ ديرماتوبيــ�ا 
هومينيــس.

الذبابة اللولبي�ة: "احللزوني�ة" )االطوار الطفيلية( كريزوميا بزيانا.
اجلــرب: كوريوبتــس بوفيــس، ســوربتس كومنــس نــوع بوفيــس، ســاركوبتس ســكابي�اي 

نــوع بوفيــس.
ــس،  ــولينوبتس كابيليت ــترنس، س ــس بوربس ــوالي، هيماتوبين ــس فيت ــل: لينوجناث القم

ــ�ا بوفيــس. داماليني
القراد: اورنيثودورس سافيجيي وبوفيالس ميكروبي�الس.

يف األغنام: 
الديدان اإلسطواني�ة املعدية واملعوية.

األطوار البالغة واألطوار غر البالغة:
اوسرتتاجيا سركمسنكتا، هيمونكس كونتورتس، ترايكوسرتجنيالس كوليريفورميس، 

نماتوديرس فيليكوليس، كوبريا كورتسياي، شابرتي�ا اوفين�ا واوسفيجوستومم 
كوليمبيينم.

أفيميك
حقن

يتبـــــــع
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الديدان البالغة:
اوسفيجوســتومم  فيرتينــس  تريكوســرتوجنيالس  اكــي،  تريكوســرتوجنيالس 

اوفيــس. وتريكيوريــس  فينولوســم 
الديدان الرئوية: )ديكتيوكوالس فيالريا( األطوار البالغة وغر البالغة.

بروتوسرتوجنيالس رفيسن )االطوار البالغة(.
نغف األنف: )جميع األطوار الرقية( ايسرتس اوفيس.

اجلرب: سوربتس كوميونيس نوع اوفيس، ساركوبتس سكابي�اي.

يف اجلمال:
الديدان األسطواني�ة املعدية واملعوية:

البالغــة(  )الديــدان  اوســرتتاجيا  البالغــة(،  )األطــوار  كونتورتــس  هيمونكــس 
ترايكوســرتوجنيالس اكــي، ترايكوســرتوجنيالس كولريفورميــس، تريكوســرتوجنيالس 

شــابرتي�ا. ونــوع  كوملبي�انــم  اوسوفيجوســتومم  فيرتينــس، 
اجلرب: ساركوبتس سكابي�اي نوع كاميلي.

يفضل إعطاء حقنة ثاني�ة بعد 15 يومًا يف اجلمال.

مدى إستمرار الفاعلية:
يف املراعــي امللوثــة برقــات الديــدان األســطواني�ة املعديــة يســيطر أفيميــك حقــن عليهــا 
ــا  ــوع كوبري ــرتتاجيا ون ــوع اوس ــة ن ــام يف حال ــن 7 أي ــل ع ــدة ال تق ــررة مل ــدوي املتك ــع الع ملن

وملــدة ال تقــل عــن 14 يومــًا يف حالــة ديكتيوكــوالس فيفيبــرس.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال: )جرعة واحدة(
يعطى عن طريق احلقن حتت اجللد

األبقار، اجلاموس واجلمال: 1 مل لكل 50 كغم من وزن اجلسم.
األغنام والماعز: 0.5 مل لكل 25 كغم من وزن اجلسم.

األرانب: 0.15 مل لكل كغم من وزن اجلسم.

فرتة السحب:
اللحم: األبقار، األغنام، الماعز واألرانب: 21 يومًا.

اجلمال: 28 يومًا.
احلليب: 28 يومًا.

املحاذير:
-  أفيميك حقن جيب أن ال حيقن يف العضل أو يف الوريد.

- جيب عدم األكل أو التدخن خالل تداول املستحضر.
- إغسل اليدين جيدًا بعد اإلستعمال.

مالحظة:
- يمكن حدوث أعراض قلق عارضة يف بعض احليوانات املعاجلة باحلقن حتت 

     اجللد وتزول هذه األعراض بدون أي عالج إلنها وقتي�ة.
- جيب حقن اجلرعات الكبرة يف أماكن مختلفة.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

التعبئ�ة:
10 مل، 20 مل، 50 مل، 100 مل و 250 مل زجاجة عنرية.

10 مل، 20 مل، 50 مل، 100 مل، 250 مل و500 مل عبوة بالستيكية مخصصة للحقن.



125 طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
أيفرمكتن                                                                             0.8 ملغم

اخلصائص:
ايفرمكتــن مــادة مشــتقة مــن مجموعــة عائلــة أيفرمكتينــ�ات والــي تقتــل بعــض 

واملفصليــات. األســطواني�ة(  )الديــدان  الطفيليــات 
وذلــك بت�أثــره الفريــد علــى اجلهــاز العصــي لهــذه الطفيليــات يعــزى عمــل األيفرمكتــن 
إىل ناقــل عصــي كيمــاوي ينقــل اإلشــارة مــن خليــة عصبيــ�ة إىل أخــرى أو مــن خليــة 

ــك. ــو بيوتري ــا امين ــض جام ــى حام ــة ويس ــة عضلي ــ�ة إىل خلي عصبي
النهايــات  مــن  احلامــض  هــذا  إفــراز  األيفرمكتــن  حيفــز  األســطواني�ة  الديــدان  يف 
العصبيــ�ة يف الديــدان األســطواني�ة كمــا يزيــد مــن إرتبــ�اط هــذا احلامــض بمســتقبالت 
خاصــة علــى نقــاط اإلتصــاالت العصبيــ�ة فيقطــع اإلرســاالت العصبيــ�ة وهــذا يــؤدي إىل 

ــل. ــوت الطفي ــلل وم ش
أمــا أثــره علــى احلشــرات فيشــبه أثــره يف الديــدان اإلســطواني�ة بإســتثن�اء أن اإلرســاالت 
العصبيــ�ة تقطــع بــن نهايــة العصــب واخلليــة العضليــة وهــذا أيضــًا يــؤدي إىل الشــلل 

واملــوت.

اإلستطبابات:
يستعمل أفيميك سائل للعالج من العدوة الي تسببها الطفيليات التالية:

األغنام والماعز:
البالــغ  )الطــور  كونتورتــس  هيمونكــس  واملعويــة:  املعديــة  األســطواني�ة  الديــدان 
واملرحلــة الرابعــة مــن الطــور الــريق(، هيمونكــس بــاليس )الطــور البالــغ(، اوســرتتاجيا 
سركمســنكتا )الطــور البالــغ واملرحلــة الرابعــة مــن الطــور الــريق(، ترايكوســرتجنيالس 
ترايكوســرتجنيالس  الــريق(،  الطــور  مــن  الرابعــة  واملرحلــة  البالــغ  )الطــور  اكــي 
كوليريفورميــس )الطــور البالــغ واملرحلــة الرابعــة مــن الطور الــريق(، كوبريــا أونكوفورا 
)الطــور البالــغ(، اوسفيجوســتومم كولومبي�انــوم )الطــور البالــغ واملرحلــة الرابعــة مــن 

الطــور الــريق(، اوسفيجوســتومم فينولوســم )املرحلــة الرابعــة مــن الطــور الــريق(، 
ــريق(، نماتوديــرس  ــور ال ــن الط ــة م ــة الرابع ــغ واملرحل ــور البال ــس )الط نماتوديــرس باتي
وســرتوجنيلويدس  الــريق(،  الطــور  مــن  الرابعــة  واملرحلــة  البالــغ  )الطــور  ســباثيجر 
ببيلوســس )الطــور البالــغ(، شــابرتي�ا اوفينــ�ا )الطــور البالــغ( ووتريكيوريــس اوفيــس.
ــغ واملرحلــة الرابعــة مــن الطــور  الديــدان الرئويــة: ديكتيوكــوالس فيالريــا )الطــور البال

الــريق(.
نغف األنف: اويسرتس اوفيس )جميع االطوار الرقية(.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم أو أنبوب املعدة.

األغنام والماعز: 2.5 مل أفيميك سائل لكل 10 كغم من وزن اجلسم
)بما يعادل 200 ميكروغرام أيفرميكتن لكل كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب:
اللحم: 14 يومًا.

احلليب: اليعطى للحيوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوات بالستيك.

أفيميك
سائل
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
أيفرمكتن                                                                             10 ملغم
كلورسولون                                                                         100 ملغم

اخلصائص:
أيفرميكتن فعال ضد الطفيليات عن طريق تثبيط حركة الطفيلي.

حيفــز األيفرمكتــن إفــراز حامــض جامــا امينــو بيوتريــك مــن النهايــات العصبيــ�ة يف 
اجلهــاز العصــي.

ــي  ــات ه ــ�ات والالفقاري ــك يف الثديي ــو بيوتري ــا امين ــض جام ــة حلم ــة الطبيعي الوظيف
الناقــل العصــي وزيــادة إفــراز حامــض جامــا امينــو بيوتريــك يعمــل علــى  تثبيــط 
إرتخــاء اخلاليــا العصبيــ�ة ذلــك يــؤدي إىل صعوبــة عمــل املحفــزات العصــي بــن اخلاليــا 

ــا. ــاش اخلالي ــدم إنكم ــؤدي إىل ع ــة ي العضلي
ــوري  ــراد الف ــوت الق ــؤدي إىل م ــك ال ي ــراد، ذل ــر يف الق ــة التكاث ــط وظيف ــظ تثبي ــد لوح ق
لكنــه يعمــل علــى قطــع الغــذاء ويمنــع احلركــة وأنتــ�اج البيــض حبيــث يقلــل مــن تكاثــر 
القــراد. األيفرميكتــن يمنــع أي نشــاط للديــدان أو الديــدان املثقوبــة والســبب يعــود إىل 

عــدم إســتخدام حامــض جامــا امينــو كناقــل عصــي يف الطفيليــات.
كلورســيلون يثبــط عمــل األنزيمــات الــي تســاعد علــى إنتــ�اج الســكر ومصــدر الطاقــة يف 
ــي  ــكل تن�اف ــل بش ــوفلون يعم ــ�ة أن الكلورس ــات الطيب ــد املعلوم ــة، تفي ــدان املثقوب الدي
مــع أنزيــم 8-فسفوجليســرات الكينــ�از وأنزيــم الفسفو-جليســرومتاز ويمنــع أكســدة 

اجللوكــوز اىل أســيدت وبروبيونــات.
ويعمل على تقليل تركز مستوى ATP يف الديدان املثقوبة. 

اإلستطبابات:
ــة يف  ــة واخلارجي ــات الداخلي ــات بالطفيلي ــن اإلصاب ــالج م ــتخدم لع ــوبر يس ــك س أفيمي

ــام. ــار واألغن األبق
- األبقــار الديــدان األســطواني�ة املعديــة واملعويــة ، الديــدان الرئويــة ، الديــدان الكبديــة، 

ديــدان اجللــد، ديــدان العــن، يرقــات نغــف اجللــد، حلــم اجلــرب، القمــل المــاص، ذبابــة 
الــدودة احللزونيــ�ة، ذبابــة الرمــل )القــراد اللــن( وقــراد األبقــار.

- األغنام عالج اإلصابات بالديدان األسطواني�ة املعدية واملعوية، الديدان الرئوية، 
     الديدان الكبدية، نغف األنف واجلرب.

اجلرعات:
يعطى عن طريق احلقن حتت اجللد.

األبقار: 1 مل لكل 50 كغم من وزن اجلسم.
إختي�ار اجلرعة املناسبة حسب وزن احليوان.

إستخدام اجلدول اجلرعات التايل:

أفيميك سوبر
حقن

عدد اجلرعات لكل عبوةحجم اجلرعةوزن احليوان
100 مل50 مل20 مل10 ململكغم

١١٠٢٠٥٠١٠٠حىت ٥٠ كغم
٥١٢٥١٠٢٥٥٠-١٠٠

١٠١٣٣٦١٦٣٣-١٥٠
١٥١٤٢٥١٢٢٥-٢٠٠
٢٠١٥٢٤١٠٢٠-٢٥٠
٢٥١٦١٣٨١٦-٣٠٠
٣٠١٧١٢٧١٤-٣٥٠
٣٥١٨١٢٦١٢-٤٠٠
٤٠١٩١٢٥١١-٤٥٠
٤٥١١٠١٢٥١٠-٥٠٠
١٤٩-٥٠١١١-٥٥٠
١٤٨-٥٥١١٢-٦٠٠

يتبـــــــع
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يف جرعــة احليوانــات ذات األوزان الــي تزيــد علــى ٦00 كغــم )مثــل الثــران البالغــة( 
ــم. ــوق ٦00 كغ ــم ف ــكل 50 كغ ــل ل ــاف 1 م يض

األغنام: 0.5 مل لكل 25 كغم من وزن اجلسم.
إختي�ار اجلرعة املناسبة حسب وزن احليوان.

إستخدام اجلدول اجلرعات التايل:

يف جرعــة احليوانــات ذات األوزان الــي تزيــد علــى 100 كغــم يضــاف 0.5 مــل لــكل 25 كغــم 
فــوق 100 كغــم.

- حتقق من دقة جهاز احلقن قبل اإلستخدام.

طريقة اإلستعمال:
األبقار: حيقن العالج حتت اجللد أمام أو خلف الكتف.

إستخدام اجلرعة الصحيحة ال حتدث أي آثار جانبي�ة على أداء تربي�ة األبقار.
األغنــام: حيقــن العــالج حتــت اجللــد خلــف الكتــف واإلبــط أو يف اجلانــب الداخلــي مــن 

الفخــذ.
تأكد من أن اإلبرة تم إدخالها بعناية وأن ال يتسرب العالج من موقع احلقن.

تأكد من أن اإلبرة قد إخرتقت الصوف واجللد قبل حقن اجلرعة.
إستخدام اجلرعة الصحيحة ال حتدث أي آثار جانبي�ة على أداء تربي�ة األغنام.

فرتة السحب:
اللحم: األبقار واألغنام: 35 يومًا.

احلليب: اليعطى للحيوانات احللوب.

املحاذير:
ال يعطى عن طريق احلقن العضلي أو بالوريد.

مالحظة يف اإلستخدام:
- يمكن حدوث أعراض قلق عارضة و إنتفاخ يف موقع احلقن يف بعض األبقار 

     واألغنام بعد احلقن حتت اجللد. 
- تزول هذه األعراض بدون أي عالج بعد أيام قليلة.

- عند حقن جرعة كبرة أكر من 10 مل جيب تقسيمها وحقنها يف أماكن مختلفة.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
10 مل، 20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

10 مل، 20 مل، 50 مل و 100 مل عبوة بالستيكية مخصصة للحقن.

عدد اجلرعات لكل عبوةحجم اجلرعةوزن احليوان
100 مل50 مل20 مل10 ململكغم

٠٫٥٢٠٤٠١٠٠٢٠٠حىت ٢٥ كغم
٢٦١١٠٢٠٥٠١٠٠-٥٠
٥١١٫٥٦١٣٥٥٦٦-٧٥
٧٦٢٥١٠٢٥٥٠-١٠٠
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الرتكيب: 
زجاجة سعة 20 مل حتتوي على:      

ديمين�ازين استيوريت                                                    1.05 غم       
زجاجة سعة 100 مل حتتوي على:  

ديمين�ازين استيوريت                                                  ٦.30 غم  

اخلصائص:
ــة  ــا فاعلي ــة وله ــ�ة عالجي ــادة كيميائي ــتيوريت م ــن أس ــى ديمين�ازي ــوي عل ــن حيت أفين�ازي
ممــزة وقاتلــه للرتيب�انوســوما والبابــزا وذات فاعليــة قاتلــه للبكتريــا خاصــة الروســيال 

ــبحية. ــورات الس واملك
ديمين�ازيــن أســتيوريت تســتطيع إخــرتاق جــدار األوعيــة الدمويــة يف الدمــاغ إىل الســائل 

الدماغــي الشــوكي.

اإلستطبابات:
الــي  والبايروبالزمــا  بالرتيب�انوســوما  اإلصابــة  حلــاالت  األفضــل  العــالج  أفين�ازيــن 

املختلفــة. احليوانــات  تصيــب 
الديمين�ازين قاتل لرتيب�انوسوما مثل:

الرتيب�انوسوما كونغوليزن، الرتيب�انوسوما  فيفاكس والرتيب�انوسوما بروساي.
ــا  ــس، بابزي ــا بوفي ــ�ا، بابزي ــا بيغميني ــل: بابزي ــا مث ــواع البابزي ــد أن ــال ض ــن فع أفين�ازي

ــس ــا كاني ــوي وبابزي ــا يك ــايس، بابزي ــا موت ــس، بابزي أوفي
أفين�ازيــن يســتعمل لعــالج اإلصابــات املشــرتكة مــن الرتيب�انوســوما والبابزيــا وخاصــة 

تلــك األنــواع املقاومــة لألدويــة األخــرى.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطــى عــن طريــق احلقــن حتــت اجللــد أو يف العضــل، حتقــن اجلرعــة يف مواقــع مختلفــة 

إذا كانــت اجلرعــة أكــر مــن10 مــل.

األبقــار، األغنــام، الماعــز، اخليــول، اجلمــال والــكالب: 1 مــل لــكل 20 كغــم مــن وزن 
اجلســم )بمــا يعــادل 3.5 ملغــم لــكل كغــم مــن وزن اجلســم( هــذه جرعــة العامــة لعــالج 
ــة  تريب�انوســوما و بروبالزموســيس، جيــب زيــادة اجلرعــة إىل 7 ملغــم لــكل كغــم يف حال

ــالج. ــة للع ــاالت املقاوم ــة إىل احل ــرويس إضاف ــوما ب تريب�انوس

- من املتوقع إختفاء األعراض خالل 24 ساعة.

حتضر املحلول للحقن:
ــول  ــز املحل ــم، ترك ــر املعق ــاء املقط ــن الم ــل م ــن يف 12.5 م ــة أفين�ازي ــوي علب ــذاب محت ي

النهــايئ 7% )وزن/حجــم(.
جيــب أن يســتعمل املحلــول املحضــر خــالل 5 أيــام إذا حفــظ علــى درجــة حــرارة الغرفــة 
أو يســتعمل خــالل 14 يــوم إذا حفــظ يف الثالجــة ويجــب حفــظ املحلــول املحضــر بعيــدًا 

عــن الضــوء.

فرتة السحب:
اللحم: 21 يومًا.

احلليب: 21 يومًا.

شروط احلفظ:
حيفظ بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
الكيس حيتوي على 1.05 غم من المادة الفعالة.

20 مل زجاجة عنرية حتتوي على 1.05 غم من المادة الفعالة.
100 مل زجاجة عنرية حتتوي على ٦.3 غم من المادة الفعالة.

أفين�ازين
مسحوق معدة للحقن لطفيليات الدم
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
ديمين�ازين استيوريت                                                    50 ملغم   

    
اخلصائص:

أفين�ازيــن 5% حقــن حيتــوي علــى ديمين�ازيــن أســتيوريت مــادة كيميائيــ�ة عالجيــة ولهــا 
فاعليــة ممــزة وقاتلــه للرتيب�انوســوما والبابــزا.

أفين�ازيــن 5% حقــن يعمــل عــن طريــق اإللتصــاق النهــايئ علــى البايروبــالزم املســبب 
ــواع  ــن أن ــبب�ة ع ــات املتس ــالج اإلصاب ــن لع ــن 5% حق ــل أفين�ازي ــم عم ــث ت ــرض، حي للم

تريب�انوســوما أو أنــواع بابزيــا أو األثنــن معــًا.
وذات فاعلية قاتله للبكتريا خاصة الروسيال واملكورات السبحية.

ديمين�ازيــن أســتيوريت تســتطيع إخــرتاق جــدار األوعيــة الدمويــة يف الدمــاغ إىل الســائل 
الدماغــي الشــوكي.

اإلستطبابات:
أفين�ازين 5% حقن يستخدم ضد الرتيب�انوسوما والبابزيا.

فعــال ضــد أنــواع بابزيــا أوفيــس، ب. بوفيــس، ب. موتــايس، ب. كانيــس، باإلضافــة إىل 
أنــواع بابزيــا األخــرى.

ايضا فعال ضد الرتيب�انوسوما املتسبب�ة عن:
ت. فيفاكس، ت. كونغوليزن وت. بروساي.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق احلقن العضل العميق.

األبقار، األغنام، الماعز، اخليول، اجلمال والكالب: اجلرعة العامة 0.7 مل
لكل 10 كغم من وزن اجلسم )بما يعادل 3.5 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم(.

اجلرعات اخلاصة:
األبقار: 5-14 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم يوميًا

)2.5-7 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.
اجلمال: 10 مل لكل 100 كغم من وزن اجلسم يوميًا

)5 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.
األغنام والماعز: 3-7 مل لكل 50 كغم من وزن اجلسم يوميًا

)1.5-3.5 ملغم/كغم من وزن اجلسم(.

- ال يعطى عن طريق احلقن بالوريد.
- ال يعطى أكر من 5 مل يف نفس موقع احلقن.

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.

احلليب: 28 يومًا.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

أفين�ازين ٥٪ حقن
مضاد لطفيليات الدم
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
رافوكساني�د                                                                          125 ملغم   

    
اخلصائص:

رافوكســاني�د عــالج قاتــل لديــدان الفاشــيوال ولــه فاعلــة عاليــة ضــد الديــدان الكبديــة 
البالغــة والغــر البالغــة مثــل: فاشــيوال هيبتــكا والفاشــيوال جيجانيتــكا.

رافوكســاني�د فعــال أيضــًا ضــد الديــدان اخليطيــة الماصــة للدم مثــل أنــواع الهيمونكس، 
أنــواع البونوســتومم واحلشــرات الي تصيب األنســجة.

افوكســاني�د يعمــل مــن خــالل منــع أو قطــع رد فعــل امليتوكوندريــا الــي تشــارك يف نقــل 
اإللكــرتون املرتبطــة بمركبــات ATP، هــذا يــؤدي إىل قتــل الديــدان الفاشــيوال

والديدان اخليطية الماصة لدم األخرى.

اإلستطبابات:
ــوس،  ــار، اجلام ــيوال( يف األبق ــة )الفاش ــدان الكبدي ــة بدي ــالج اإلصاب ــى لع ــد يعط أفين�اي

األغنــام والماعــز وحتديــدًا فعالــة ضــد املراحــل الغــر البالغــة.
ويعطى أيضًا للسيطرة على الديدان اخليطية الماصة للدم مثل:

أنــواع  الرابــع،  والطــور  البالغــة  رادياتــم  أوسوفاجوســتومم  فليبوتومــم،  بوســتومم 
الهيمونكــس. وأنــواع  اجلاجيريــا 

يف مختلــف احليوانــات املجــرتة فعــال أيضــًا يف القضــاء علــى مراحــل الرقــات نغــف 
األنــف الذبــايب يف األغنــام والماعــز مثــل: 

ايسرتس اوفيس ويف األبقار )هايبوديرما بوفيس، هايبوديرما لينييتم(.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق احلقن حتت اجللد فقط يف منطقة الرقبة.

األبقار، األغنام و الماعز: 1 مل لكل 41.٦  كغم من وزن اجلسم
)بما يعادل 3 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.

احلليب: 28 يومًا.

محاذير اإلستعمال:
- ال يعطى أكر من 10 مل يف نفس موقع احلقن.

- يف حاالت نادرة قد حيدث رد فعل موضعي يف موقع احلقن والذي خيتفي يف أيام 
    قليلة.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

أفين�ايد
حقن

اجلرعة / مل الوزن / كغم

٠٫٦ مل ٢٥

١٫٢ مل ٥٠

١٫٨ مل ٧٥

٢٫٤ مل ١٠٠
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
رافوكساني�د                                                                          25 ملغم   

    
اخلصائص:

رافوكســاني�د عــالج قاتــل لديــدان الفاشــيوال ولــه فاعلــة عاليــة ضــد الديــدان الكبديــة 
البالغــة والغــر البالغــة مثــل: فاشــيوال هيبتــكا والفاشــيوال جيجانيتــكا.

أنــواع  مثــل:  للــدم  الماصــة  اخليطيــة  الديــدان  ضــد  أيضــًا  فعــال  رافوكســاني�د 
األنســجة. تصيــب  الــي  واحلشــرات  البونوســتومم  أنــواع  الهيمونكــس، 

رافوكســاني�د يعمــل مــن خــالل منــع أو قطــع رد فعــل امليتوكوندريــا الــي تشــارك يف 
هــذا يــؤدي إىل قتــل الديــدان الفاشــيوال   ،ATP نقــل اإللكــرتون املرتبطــة بمركبــات 

والديــدان اخليطيــة الماصــة لــدم األخــرى.

اإلستطبابات:
ــوس،  ــار، اجلام ــيوال( يف األبق ــة )الفاش ــدان الكبدي ــة بدي ــالج اإلصاب ــى لع ــد يعط أفين�اي

األغنــام والماعــز وحتديــدًا فعالــة ضــد املراحــل الغــر البالغــة.
ويعطى أيضًا للسيطرة على الديدان اخليطية الماصة للدم مثل:

أنــواع  الرابــع،  والطــور  البالغــة  رادياتــم  أوسوفاجوســتومم  فليبوتومــم،  بوســتومم 
الهيمونكــس. وأنــواع  اجلاجيريــا 

يف مختلــف احليوانــات املجــرتة فعــال أيضــًا يف القضــاء علــى مراحــل الرقــات نغــف 
األنــف الذبــايب يف األغنــام والماعــز مثــل:

ايسرتس اوفيس ويف األبقار )هايبوديرما بوفيس، هايبوديرما لينييتم(.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق ختفيف أو خلط مع أي مستحضر آخر يعطى عن طريق الفم.

األبقــار، األغنــام و الماعــز: اجلرعــة العامــة 3-5 مــل لــكل 10 كغــم مــن وزن اجلســم 
ــب  ــى أو حس ــوث املرع ــة تل ــى درج ــد عل ــابيع يعتم ــد 4-٦ أس ــة بع ــادة اجلرع ــن إع يمك

وصفــة الطبيــب البيطــري.

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.

احلليب: 28 يومًا.

محاذير اإلستعمال:
جتنب مالمسة العن و غسل اليدين بعد إستعمال العالج.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أفين�ايد
معلق عن طريق الفم



132 طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
ترايكالبن�دازول                                                                   50 ملغم   

ليفامزول هيدروكلورايد                                       37.5 ملغم

اخلصائص:
أوفينيكــس حيتــوي علــى أثنــن مــن أقــوى املركبــات الطــاردة للديــدان، لــكل مركــب لــه 
طيــف خــاص بــه مــن الديــدان الــذي يتكامــل مــع اآلخــر، قــد أثبــت منتــج شــركة أفيكــو 
)أوفينيكــس( فاعليــة عاليــة لقتــل الديــدان الكبديــة والديــدان اخليطيــة وأعطــى 
ــع  ــدى واس ــتعمال وم ــهولة يف اإلس ــة وس ــر البالغ ــغ وغ ــور البال ــد الط ــازة ض ــ�اجئ ممت نت
ــزات  ــع كل مم ــم( وم ــالج يف اجلس ــات الع ــمية ومتبقي ــوص الس ــالمة )خبص ــن الس م

ــادي. ــًا أقتص ــو أيض ــتحضر فه للمس
مســتحضر أفيكــو املكــون مــن ترايكالبنــ�دازول والليفامــزول يشــمل فاعليتــ�ه ضــد 
ــار. ــي يف األبق ــاة الهض ــب القن ــي تصي ــطواني�ة ال ــدان اإلس ــن الدي ــعة م ــة واس مجموع

اإلستطبابات:
أوفينيكــس عبــارة عــن مزيــج فعــال مــن الرتايكالبنــ�دازول والليفامــزول لإلســتعمال يف 
األغنــام ممــا جيعلــه قاتــل كاًل مــن الديــدان املعويــة والكبديــة يغطــي طيفــًا واســعًا مــن 

الديــدان املعويــة واملعديــة والرئويــة.
وكذلك فعال يف مقاومة جميع أطوار يرقات الديدان الكبدية )الفاشيوال(.

إن فعاليــة أوفينيكــس تغطــي الديــدان املعديــة )أنــواع هيمونُكــس، أنــواع أوســرتتاجيا، 
ــروس،  ــا، نيماتوداي ــرتوجنيلوس، كوبري ــواع ترايكوس ــة )أن ــدان املعوي ــي(، الدي ت. آك
ــا  ــة والم ــوار البالغ ــتوموم(، األط ــواع إيسوفيغوس ــابرتي�ا وأن ــا، ش ــتوموم، جاجيري ُبنوس
ــاف  ــع أطي ــي جمي ــا تغط ــوس(، كم ــواع ديكتيوكاول ــة )أن ــدان الرئوي ــة للدي ــل البالغ قب

ــكا(. ــيوال جاجيانتي ــكا و فاش ــيوال هيب�اتي ــن فاش ــة )كل م ــدان الكبدي الدي

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األغنام: 2 مل أوفينيكس لكل 10 كغم من وزن اجلسم

ــزول  ــم ليفام ــم و 7.5 ملغ ــن وزن اجلس ــم م ــم ترايكالبن�دازول/كغ ــادل 10 ملغ ــا يع )بم
ــم(. ــن وزن اجلس ــم م هيدروكلورايد/كغ

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.

احلليب: ال يعطى للحيوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

محاذير اإلستعمال:
- يستخدم فقط يف األغنام.

- التخلص من العبوات املستخدمة بشكل صحيح.
- رج العالج جيدًا قبل اإلستعمال.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أوفينيكس معلق
مضاد ديدان معوية وكبدية األغنام عن طريق الفم



133 طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
أوكي كلوزين�ايد                                                              ٦0 ملغم   

ليفامزول هيدروكلورايد                                              30 ملغم
    

اخلصائص:
املعويــة  الديــدان  مــن  واســع  طيــف  ضــد  كلوزين�ايــد  وأوكــي  الليفامــزول  يعمــل 

الرئــة. والديــدان 
الليفامــزول يســبب زيــادة يف قــوة العضــالت املحوريــة يــؤدي ذلــك إىل شــلل الديــدان. 
املثقوبــة،  الديــدان  ضــد  ويعمــل  سالســيالنايد  عــن  عبــارة  هــو  كلوزين�ايــد  أوكــي 
الديــدان الماصــة لــدم يرقــات ديــدان اجللــد، أنــواع األوســرتس والديــدان الكبديــة.

اإلستطبابات:
ــات يف  ــبب اإللتهاب ــي تس ــدان ال ــن الدي ــع م ــف واس ــالج لطي ــارد وع ــي – زول ط أوك
كوبريــا،  ترايكوســرتجنيالس،  مثــل:  واألغنــام  األبقــار  يف  واملعــوي  الهضــي  اجلهــاز 

الفاشــيوال. وأنــواع  ديكتيوكــوالس  بونســتومم،  هيمونكــس،  اوســرتتاجيا، 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقــار واألغنــام: 2.5 مــل لــكل 10 كغــم مــن وزن اجلســم )بمــا يعــادل 7.5 ملغم/كغــم 
مــن وزن اجلســم ليفامــزول هيدروكلورايــد و 15 ملغم/كغــم مــن وزن اجلســم أوكــي 

كلوزين�ايــد(.
- تعاد اجلرعة بعد 21 يوم عند الضرورة.

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.

احلليب: ال يستخدم يف احليوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

أوكيس - زول
معلق



134 طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
البن�دازول                                                                               125 ملغم

اخلصائص:
ــن  ــدان م ــع الدي ــث تمن ــدان حي ــرد الدي ــة يف ط ــات الفعال ــن العالج ــو م ــ�دازول أفيك البن

ــن. ــه إىل جليكوج ــوز وحتويل ــاص اجللوك ــن إمتص ــتفادة م اإلس
إن نقــص اجلليكوجــن يــؤدي إىل عــدم تكويــن )أدينوســن تــراي فوســفيت( الضــروري 

حلياتــه ممــا يــؤدي إىل قتــل الديــدان.

اإلستطبابات:
اإلســطواني�ة  بالديــدان  اإلصابــات  مختلــف  لعــالج  يســتخدم  أفيكــو  البنــ�دازول 
والشــريطية وديــدان الرئــة باإلضافــة إىل الديــدان الكبديــة يف األبقــار، األغنــام والماعــز. 

البنــ�دازول أفيكــو فعــال للقضــاء علــى الطــور البالــغ والــريق للــدودة الكبديــة. 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم

األبقار، العجول والماعز: 3 مل لكل 50 كغم من وزن اجلسم.
)بما يعادل 7.5 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم(.

األغنام: 2 مل لكل 50 كغم من وزن اجلسم جرعة واحدة
)بما يعادل 5 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم(.

الدواجن: 10-20 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم جرعة واحدة.

فرتة السحب:
اللحم: األبقار والعجول: 14 يومًا.

األغنام والماعز: 7 أيام.
احلليب: 72 ساعة بعد آخر جرعة عالج.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

البن�دازول "أفيكو" مركز
معلق



135 طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
البن�دازول                                                                               25 ملغم

     
اخلصائص:

ــن  ــدان م ــع الدي ــث تمن ــدان حي ــرد الدي ــة يف ط ــات الفعال ــن العالج ــو م ــ�دازول أفيك البن
ــن. ــه إىل جليكوج ــوز وحتويل ــاص اجللوك ــن إمتص ــتفادة م اإلس

أن نقــص اجلليكوجــن يــؤدي إىل عــدم تكويــن )أدينوســن تــراي فوســفيت( الضــروري 
حلياتــه ممــا يــؤدي إىل قتــل الديــدان.

اإلستطبابات:
اإلســطواني�ة  بالديــدان  اإلصابــات  مختلــف  لعــالج  يســتخدم  أفيكــو  البنــ�دازول 
والشــريطية وديــدان الرئــة باإلضافــة إىل الديــدان الكبديــة يف األبقــار، األغنــام والماعــز. 

البنــ�دازول أفيكــو فعــال للقضــاء علــى الطــور البالــغ والــريق للــدودة الكبديــة. 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم.

األبقار: 15 مل لكل 50 كغم من وزن اجلسم جرعة واحدة
)بما يعادل 7.5 ملغم البن�دازول لكل كغم من وزن اجلسم(.

األغنام والماعز: 2 مل لكل 10 كغم من وزن اجلسم جرعة واحدة
)بما يعادل 5 ملغم البن�دازول لكل كغم من وزن اجلسم(.

الدواجن: 10-20 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم جرعة واحدة.

فرتة السحب:
اللحم: األبقار: 27 يومًا.
األغنام والماعز: 7 أيام.

احلليب: اليعطى للحيوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

البن�دازول "أفيكو"
معلق



13٦ طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
1 ملغم    ترايكالبن�دازول                                                                   20

ليفامزول هيدروكلورايد                                                75 ملغم

اخلصائص:
بوفينيكــس حيتــوي علــى أثنــن مــن أقــوى املركبــات الطــاردة للديــدان لــكل مركــب لــه 
طيــف خــاص بــه مــن الديــدان الــذي يتكامــل مــع األخــر، قــد أثبــت منتــج شــركة أفيكــو 
وأعطــى  اخليطيــة  والديــدان  الكبديــة  الديــدان  لقتــل  عاليــة  فاعليــة  )بوفينكــس( 
ــع  ــدى واس ــتعمال وم ــهولة يف اإلس ــة وس ــر البالغ ــغ وغ ــور البال ــد الط ــازة ض ــ�اجئ ممت نت
ــزات  ــع كل مم ــم( وم ــالج يف اجلس ــات الع ــمية ومتبقي ــوص الس ــالمة )خبص ــن الس م

ــادي. ــًا أقتص ــو أيض ــتحضر فه للمس
مســتحضر أفيكــو املكــون مــن ترايكالبنــ�دازول والليفامــزول يشــمل فاعليتــ�ه ضــد 
ــار. ــي يف األبق ــاة الهض ــب القن ــي تصي ــطواني�ة ال ــدان األس ــن الدي ــعة م ــة واس مجموع

اإلستطبابات:
بوفينيكــس عبــارة عــن مزيــج فعــال مــن الرتايكالبنــ�دازول والليفامــزول لإلســتعمال يف 
األبقــار واجلواميــس ممــا جيعلــه قاتــل كاًل مــن الديــدان املعويــة والكبديــة، يغطــي طيفــًا 

واســعًا مــن الديــدان املعويــة واملعديــة والرئويــة.
وكذلك فعال يف مقاومة جميع أطوار يرقات الديدان الكبدية )الفاشيوال(.

إن فعاليــة بوفينيكــس تغطــي الديــدان املعديــة ) أنــواع هيمونُكــس، أنــواع أوســرتتاجيا، 
ــروس،  ــا، نيماتوداي ــرتوجنيلوس، كوبري ــواع ترايكوس ــة )أن ــدان املعوي ــي(، الدي ت. آك
ُبنوســتوموم، جاجيريــا، شــابرتي�ا، و أنــواع إيسوفيغوســتوموم(، األطــوار البالغــة والمــا 
ــاف  ــع أطي ــي جمي ــا تغط ــوس(، كم ــواع ديكتيوكاول ــة )أن ــدان الرئوي ــة للدي ــل البالغ قب

ــكا(. ــيوال جاجيانتي ــكا و فاش ــيوال هيب�اتي ــن فاش ــة ) كل م ــدان الكبدي الدي

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار واجلاموس: 5 مل بوفينيكس لكل 50 كغم من وزن اجلسم

ــزول  ــم ليفام ــم و 7.5 ملغ ــن وزن اجلس ــم م ــم ترايكالبن�دازول/كغ ــادل 12 ملغ ــا يع )بم
ــم (. ــن وزن اجلس ــم م هيدروكلورايد/كغ

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.

احلليــب: ال يعطــى للحيوانــات املنتجــة للحليــب املعــد لإلســتهالك البشــري أو لألبقــار 
احللــوب يف أول 7 أيــام مــن الــوالدة.

محاذير اإلستعمال:
- يستخدم فقط يف األبقار واجلاموس.

- التخلص من العبوات املستخدمة بشكل صحيح.
- رج العالج جيدًا قبل اإلستعمال.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
 500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

بوفينيكس معلق
مضاد ديدان معوية وكبدية لألبقار واجلاموس عن طريق الفم
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الرتكيب: كل 2.5 غم حتتوي على:      
كوين�ابايرامن سلفات                                                   1.5 غم
كوين�ابايرامن كلورايد                                                         1 غم

اخلصائص:
ــف يف  ــي ختتل ــد( وال ــلفات و الكلوري ــن )الس ــالح الكوين�ابايرام ــن أم ــون م ــ�ان يتك تريب
فعاليتهــا وإمتصاصهــا يف اجلســم أمــالح الســلفات قابلــة للذوبــان يف المــاء ويرجــع لهــا 
األثــر العــاليج لـــ ترايبــ�ان وأمــالح الكلوريــد والــي لهــا قابليــة ذوبــان أقــل بكثــر يف المــاء 

وتبقــى يف مــكان احلقــن تمتــص ببــطء مــن قبــل اجلســم ويعــزى لهــا الفعــل الوقــايئ.

اإلستطبابات:
تريبــ�ان فعــال يف مقاومــة وعــالج مــن اإلصابــة بالرتيب�انوســوما يف اجلمــال، األبقــار، 
ــاي،  ــوما، ت. إيفانس ــواع تريب�انوس ــن أن ــبب ع ــي تتس ــكالب واخلنازيــر وال ــول، ال اخلي

ت. كونغولينــس، ت. فيفاكــس، ت. بروســاي، ت. إيكواينــوم، ت. إيكويبــردوم
و ت. سيي.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
أضف 15 مل من )ماء للحقن( إىل العبوة، رج الزجاجة لتشكيل املعلق.

.0 مــل لــكل كغــم مــن وزن اجلســم  اجلرعــة املــوىص بهــا يف احليوانــات املختلفــة هــي 025
عــن طريــق احلقــن حتــت اجللــد وهــذا يعــادل )كوين�ابايرامــن ســلفات: 2.5 ملغــم 
ــن وزن  ــم م ــكل كغ ــم ل ــد: 1.٦7 ملغ ــن كلوري ــم، كوين�ابايرام ــن وزن اجلس ــم م ــكل كغ ل

ــم( اجلس
ترايبــ�ان جيــب أن يعطــى حتــت اجللــد بإســتخدام محاقــن وإبــر معقمــة بإســتخدام الطــرق 

ــة للحقن. الصحيح
- يفضل تدليك مكان احلقن لنشر الدواء وتقليل خطر التفاعل مكان احلقن.
- يف املناطق املوبوءة بمريض الناجانا والسورا، جيب أن تعطى القطعان جرعة 

     ترايب�ان وقائي�ًا كل 2-3 أشهر.
- يف اخليول من املفضل أن خيفف إىل 30 مل ويعطى يف العضل يف مكانن أو ثالثة 

     مختلفة.
جدول عملي للجرعات:

إحتي�اطات خاصة: 
- جيب تقدير وزن احليوان بشكل دقيق خصوصًا احليوانات الصغرة.

- رج العلبة قبل اإلستخدام، إستخدم مباشرة بعيد تشكيل العالج.
- ال ختزن العالج املشكل.

فرتة السحب:
اللحم: 21 يومًا.
احلليب: 4 يوم.

تراي بان
مضاد للرتيب�انوسوما للحقن

وزن اجلسم 
وزن اجلسم احلجم )مل()كغم(

وزن اجلسم احلجم )مل()كغم(
احلجم )مل()كغم(

١٠٠٫٢٥٥٠١٫٢٥٣٠٠٧٫٥٠
٢٠٠٫٥٠١٠٠٢٫٥٠٤٠٠١٠٫٠

٣٠٠٫٧٥١٥٠٣٫٧٥٥٠٠١٢٫٥٠
٤٠١٫٠٠٢٠٠٥٫٠٠٦٠٠١٥٫٠

يتبـــــــع
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اآلثار اجلانبي�ة:
ــة  ــ�ة قليل ــار اجلانبي ــة، اآلث ــة الصحيح ــاء اجلرع ــة وإعط ــوان بدق ــر وزن احلي ــد تقدي عن
اإلحتمــال للحــدوث ولكــن ســيالن اللعــاب، التضايــق وإرتجافــات عضليــة مــكان احلقــن 

كلهــا تمــت مالحظتهــا يف حيوانــات حساســة جتــاه املســتحضر.
هذه اآلثار فقط إنتقالية وتزول بتهدئة احليوان يف مكان هاديء.

اجلرعة املفرطة:
ــتحضرات  ــال يف املس ــي احل ــا ه ــتحضر كم ــذا املس ــة يف ه ــر مهم ــي غ ــمم ه ــة التس حال
التعــرق،  الصغــرة حيــث  بإســتثن�اء يف احليوانــات  للرتيب�انوســوما األخــرى،  املضــادة 
ــات  ــاد يف ضرب ــديدة إزدي ــاالت الش ــض احل ــه يف بع ــذي يتبع ــرتحن ال ــاب وال ــيالن اللع س

ــوت. ــا امل ــس وربم ــب والتنف القل
يف البقــر بعــض اإلســهال بلــون الصــدأ قــد يمكــن مالحظتــه، أمــالح الكلوريــد تمتــص 

بشــكل بطــيء أكــر مــن الســلفات الــي عنــد إســتخدامها لوحدهــا تكــون غــر ســامة.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
ــة عنريــة تــذاب يف 15 مــل مــن المــاء  2.5 غــم بــودرة قابلــة للحقــن يف عبــوات زجاجي

املقطــر.
2.5 غم بودرة قابلة للحقن يف مغلفات أملنيوم تذاب يف 15 مل من الماء املقطر.
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الرتكيب: كل مغلف حيتوي على:      
كوين�ابايرامن سلفات                                                    3 غم

اخلصائص:
ملح الكوين�ابايرامن سلفات قابلة للذوبان يف الماء ويرجع لها األثر العاليج

لـ تريب�ا- ستوب وهو قاتل قوي لرتيب�انوسوما.

اإلستطبابات:
تريبــ�ا- ســتوب فعــال يف مقاومــة وعــالج مــن اإلصابــة بالرتيب�انوســوما يف اجلمــال، 

األبقــار واخليــول والــي تتســبب عــن أنــواع تريب�انوســوما، ت. إيفانســاي،
ت. كونغولينس، ت. فيفاكس، ت. بروساي وت. سيي.

اجلرعات و طريقة اإلستعمال:
يــذاب مغلــف واحــد يف 15 مــل مــن المــاء املقطــر ويعطــي عــن طريــق احلقــن العضلــي 

وحتــت اجللــد.
اجلمال، األبقار واخليول: 1 مل لكل 40-٦7 كغم من وزن اجلسم.

فرتة السحب:
اللحم: 21 يومًا.

احلليب: 4 أيام.

إحتي�اطات خاصة: 
- جيب تقدير وزن احليوان بشكل دقيق خصوصًا احليوانات الصغرة.

- رج العلبة قبل اإلستخدام، إستخدم مباشرة بعيد تشكيل العالج.
- ال ختزن العالج املشكل.

اآلثار اجلانبي�ة:
ــة  ــ�ة قليل ــار اجلانبي ــة، اآلث ــة الصحيح ــاء اجلرع ــة وإعط ــوان بدق ــر وزن احلي ــد تقدي عن
اإلحتمــال للحــدوث ولكــن ســيالن اللعــاب، التضايــق وإرتجافــات عضليــة مــكان احلقــن 

كلهــا تمــت مالحظتهــا يف حيوانــات حساســة جتــاه املســتحضر.
هذه اآلثار فقط انتقالية وتزول بتهدئة احليوان يف مكان هاديء.

اجلرعة املفرطة:
ــتحضرات  ــال يف املس ــي احل ــا ه ــتحضر كم ــذا املس ــة يف ه ــر مهم ــي غ ــمم ه ــة التس حال
التعــرق،  الصغــرة حيــث  بإســتثن�اء يف احليوانــات  للرتيب�انوســوما األخــرى،  املضــادة 
ــات  ــاد يف ضرب ــديدة إزدي ــاالت الش ــض احل ــه يف بع ــذي يتبع ــرتحن ال ــاب وال ــيالن اللع س

ــوت. ــا امل ــس وربم ــب والتنف القل
يف البقــر بعــض اإلســهال بلــون الصــدأ قــد يمكــن مالحظتــه، أمــالح الكلوريــد تمتــص 

بشــكل بطــيء أكــر مــن الســلفات الــي عنــد إســتخدامها لوحدهــا تكــون غــر ســامة.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
3غم بودرة يف مغلفات أملنيوم معدلة للحقن.

ترايب�ا ستوب
مضاد للرتيب�انوسوما للحقن
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:        
أيفرمكتن                                                                             2 ملغم

1 ملغم     ترايكالبن�دازول                                                              20

اخلصائص:
ترايمكتــن أبقــار مزيــج فعــال مــن الرتايكالبنــ�دازول واأليفرمكتــن لإلســتعمال يف 
األبقــار قاتــل لديــدان ويغطــي طيفــًا واســعًا مــن الديــدان املعويــة واملعديــة والرئويــة. 
وفعــال يف مقاومــة جميــع أطــوار املتورقــات الكبديــة )الفاشــيوال( وكذلــك نغــف األنــف.

اإلستطبابات:
ترايمكتــن أبقــار لعــالج الديــدان الــي تصيــب املعــدة ) أنــواع هيمونُكــس، أوســرتتاجيا، 
ــروس،  ــا، نيماتوداي ــرتوجنيلوس، كوبري ــواع ترايكوس ــة )أن ــدان املعوي ــي(، الدي ت. آك
والغــر  البالغــة  األطــوار  إيسوفيغوســتوموم(،  و  شــابرتي�ا،  جاجيريــا،  ُبنوســتوموم، 
الديــدان  الرئويــة )ديكتيوكاولــوس(، كمــا تغطــي جميــع أطيــاف  للديــدان  البالغــة 

الكبديــة )فاشــيوال هيب�اتيــكا وفاشــيوال جاجيانتيــكا(.
كما تغطي القمل الماص أيضًا.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار: 5 مل ترايمكتن أبقار لكل 50 كغم من وزن اجلسم عن طريق الفم

)بما يعادل 12 ملغم ترايكالبن�دازول/كغم من وزن اجلسم و 0.2 ملغم
أيفرمكتن/كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب:
اللحم: 30 يومًا.

احلليب: ال يستخدم لألبقار املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.
املحاذير:

رج العبوة جيدًا قبل اإلستعمال.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

ترايمكتني أبقار
مضاد ديدان معوية وكبدية عن طريق الفم
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:        
أيفرمكتن                                                                             1 ملغم

ترايكالبن�دازول                                                                50 ملغم    

اخلصائص:
ترايمكتــن أغنــام مزيــج فعــال مــن الرتايكالبنــ�دازول واأليفرمكتــن لإلســتعمال يف 
األغنــام قاتــل لديــدان ويغطــي طيفــًا واســعًا مــن الديــدان املعويــة واملعديــة والرئويــة. 
وفعــال يف مقاومــة جميــع أطــوار املتورقــات الكبديــة )الفاشــيوال( وكذلــك نغــف األنــف.

اإلستطبابات:
ترايمكتــن أغنــام لعــالج الديــدان الــي تصيــب املعــدة ) أنــواع هيمونُكــس، أوســرتتاجيا، 
ــروس،  ــا، نيماتوداي ــرتوجنيلوس، كوبري ــواع ترايكوس ــة )أن ــدان املعوي ــي(، الدي ت. آك
والغــر  البالغــة  األطــوار  وإيسوفيغوســتوموم(،  شــابرتي�ا  جاجيريــا،  ُبنوســتوموم، 
الديــدان  الرئويــة )ديكتيوكاولــوس(، كمــا تغطــي جميــع أطيــاف  للديــدان  البالغــة 

الكبديــة )فاشــيوال هيب�اتيــكا وفاشــيوال جاجيانتيــكا(.
كما تغطي القمل الماص أيضًا.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األغنام: 10 مل ترايمكتن أغنام لكل 50 كغم من وزن اجلسم عن طريق الفم

)بما يعادل 10 ملغم ترايكالبن�دازول/كغم من وزن اجلسم و0.2 ملغم
أيفرمكتن/كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب:
اللحم: 28 يومًا.

احلليب: ال يستخدم لألغنام املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

املحاذير:
رج العبوة جيدًا قبل اإلستعمال.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 مل و 1 لرت عبوات بالستيكية.

ترايمكتني أغنام
مضاد ديدان معوية وكبدية عن طريق الفم
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الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
ترتامزول هيدروكاورايد                                                300 ملغم

اخلصائص:
ترتامــزول أفيكــو مســتحضر ذو فاعليــة واســعة ضــد الديــدان األســطواني�ة الــي تصيــب 

الكثــر مــن املضيفــن )األبقــار، األغنــام والدواجــن(.
والسكســين�ات  الفومــارات  أنزيــم  عمــل  ويثبيــط  الديــدان  شــلل  علــى  يعمــل 

لديــدان. حيويــة  أهميــة  ذات  وهــو  ديهيدروجينــ�از 
ــل  ــطواني�ة )املراح ــدان األس ــن الدي ــد م ــل العدي ــى قت ــدرة عل ــه الق ــو لدي ــزول أفيك ترتام

ــة. ــات املختلف ــب احليوان ــي تصي ــة( ال ــر البالغ ــة والغ البالغ

اإلستطبابات:
ــل  ــع املراح ــالج جمي ــال لع ــو فع ــزول أفيك ــز: ترتام ــام والماع ــوس، األغن ــار، اجلام االبق
الطفيليــة الــي تصيــب الكــرش واألمعــاء والــريء بمــا يف ذلــك هيمونكــس، اوســرتتاجيا، 

كوبريــا، ترايكوســرتجنيالس، بونوســتومم، اوسفيجوســتومم، ديكتيوكــوالس
وأسكاريدياسز.

جالينــ�ارم  هيرتاكــس  جــايل،  أســكاريديا  لعــالج  فعــال  أفيكــو  ترتامــزول  الدواجــن: 
وكابي�الريــا أوبســيجناتا الــي تصيــب األمعــاء وكذلــك ديــدان الرئــة املعروفــة بإســم 

تريكيــا. ســينجامس 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم

اجلامــوس، األبقــار، األغنــام والماعــز: 1 غــم ترتامــزول )أفيكــو( لــكل 20 كغــم مــن وزن 
اجلســم مــع مــاء الشــرب جرعــة واحــدة

)بما يعادل 15 ملغم ترتامزول/كغم من وزن اجلسم(.
ــاء  ــع م ــي م ــم ال ــن وزن اجلس ــم م ــكل ٦ كغ ــو( ل ــزول )أفيك ــم ترتام ــن: 1- 2 غ الدواج

ــدة ــة واح ــرب جرع الش
)بما يعادل 50-100 ملغم ترتامزول/كغم من وزن اجلسم(.

فرتة السحب:
اللحم: 7 يومًا.

احلليب: 48 ساعة.
البيض: 7 أيام.

 التحذيرات وموانع اإلستعمال:
- ترتامزول من العالجات الغر مؤذية أثن�اء التحضر.

- يزيد حساسية احليوانات للدواء حسب الرتتيب التايل: األغنام، الدواجن ثم 
     األبقار.

- سوء احلالة الصحية للحيوانات تعتمد على درجة حساسية احليوان للعالج. 
     جيب أعطاء ترتامزول )أفيكو( لألبقار بشكل فردي.

اجلرعة املفرطة:
اجلرعــة املفرطــة يف األبقــار واألغنــام يعطــي عالمــات عابــرة بهــز رأســه واللعــاب ولعــق 

الشــفاه.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

ترتامزيوال )أفيكو( مركز ٣٠٪
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



143 ANTHELMINTICS1 43 طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
أيفرمكتن                                                                             10 ملغم
رافوكساني�د                                                                      125 ملغم

اخلصائص:
رامكتــن )أيفرمكتــن ورافوكســاني�د( قاتــل لطفيليــات عــن طريــق احلقــن يف األغنــام، 

جرعــة قليلــة واحــدة تقتــل الطفيليــات الداخليــة )بمــا يف ذلــك الديــدان الكبديــة(
والطفيليات اخلارجية.

األيفرميكتــن مضــاد طفيليــات واســع الطيــف وهــو فعــال ضــد الطفيليــات الداخليــة 
واخلارجيــة.

البالغــة والرقــات وبعــض الطفيليــات  رافوكســاني�د فعــال ضــد الديــدان الكبديــة 
واخلارجيــة. الداخليــة 

اإلستطبابات:
رامكتــن يســتخدم يف العــالج والســيطرة علــى الديــدان التاليــة يف األغنــام: الديــدان 
ــرب. ــف واجل ــف األن ــة، نغ ــدان الكبدي ــة، الدي ــدان الرئوي ــاء، الدي ــطواني�ة يف األمع االس

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
رامكتن يعطى عن طريق احلقن حتت اجللد فقط.

األغنام: 0.5 مل لكل 25 كغم من وزن اجلسم.
جدول مقرتح للجرعات حسب وزن احليوان:

- احليوانات ذات أوزان فوق 100 كغم يضاف 0.5 مل إىل اجلرعة لكل 25 كغم من 
      وزن اجلسم.

- يف حاالت العدوة الشديد يعطى جرعة ثاني�ة بعد 7 أيام من أول جرعة عالجية.

فرتة السحب:
اللحم: 50 يومًا.

احلليب: ال يستخدم يف احليوانات املنتجة للحليب املعد لإلستهالك البشري.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
10 مل، 20 مل، 50 مل و 100 مل زجاجة عنرية.

رامكتني
حقن

اجلرعة يف كل عبوةاجلرعةوزن اجلسم
100 مل50 مل20 مل10 مل ملكغم

٠٫٥٢٠٤٠١٠٠٢٠٠أقل من ٢٥ كغم
٢٦١١٠٢٠٥٠١٠٠-٥٠
٥١١٫٥٦١٣٣٣٦٦-٧٥
٧٦٢٥١٠٢٥٥٠-١٠٠



1 44 طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:     
ليفامزول هيدروكلورايد                                               118 ملغم

)بما يعادل ليفامزول 100 ملغم(

اخلصائص:
الديــدان  ضــد  فعــال  دواء  بــودرة(  أفيكــو  )الليفامــزول  هيدروكلوريــد  الليفامــزول 
ــار  ــام واألبق ــن )األغن ــن املضيف ــر م ــدد كب ــعة يف ع ــا الواس ــبب مجاله ــطواني�ة بس األس

واخليــول والدجــاج والــكالب والقطــط(.
املزايــا الرئيســية لليفامــزول هــي أنــه فعــال ضــد الديــدان اخليطيــة يف الرئتــن واجلهــاز 
الهضــي ويمكــن إعطــاء الليفامــزول عــن طريــق وضعــه علــى اجللــد أو احلقــن حتــت 
ــكل  ــى ش ــة( أو عل ــات معلق ــكل جرع ــى ش ــذاء )عل ــه يف الغ ــًا إعطائ ــن أيض ــد ويمك اجلل

مســحوق بلعــات عــن طريــق الفــم أو علــى شــكل جيــل.
يعمــل الليفامــزول هيدروكلوريــد علــى شــل الديــدان اخليطيــة ويرجــع ذلــك إىل تقلــص 
العضــالت املطــرد يعمــل الليفامــزول بمثابة محفــز للعقــد العصبيــ�ة )كولينوميميتك(.

اإلستطبابات:
الليفامــزول أفيكــو لعــالج األمــراض الرئويــة واملعويــة الــي تســببها الديــدان اخليطيــة 

احلساســة لليفامــزول كاًل مــن البالغــة والرقــات.
ــدة،  ــب املع ــي تصي ــطواني�ة ال ــدان األس ــد الدي ــف ض ــع الطي ــر واس ــه تأث ــزول ل الليفام
املعويــة  الديــدان  وكذلــك  والماعــز  األغنــام  األبقــار،  يف  والرئتــن  األمعــاء  املنفحــة، 

الدواجــن. واألعوريــة يف 
لليفامــزول أفيكــو يؤثــر علــى الديــدان البالغــة والرقــات يف نفــس الوقــت ويعمــل علــى 

رفــع املناعــة الــي تأثــرت مــن األمــراض املزمنــة.
إســتخدامها  ويمكــن  املناعــة  حيســن  الليفامــزول  أن  احلديثــ�ة  الدراســات  أثبتــت 
لزيــادة اإلســتجابة املناعيــة يف حــاالت مــرض اجلمبــورو واألمــراض املزمنــة والتطعيــم 

الفروســية. باللقاحــات 
الليفامزول هو الصور الكيماوية مشابه لترتامزول ويعتر أكر أمانًا من ترتامزول.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم

األبقار، األغنام والماعز: 7.5 ملغم ليفامزول  لكل كغم من وزن اجلسم
)بما يعادل 75 ملغم عالج/كغم من وزن اجلسم( جرعة واحدة.

الدواحن: 20-25 ملغم ليفامزول لكل كغم من وزن اجلسم
)بما يعادل 200-250 ملغم عالج/كغم من وزن اجلسم( خالل اليوم.

فرتة السحب:
اللحم: 3 أيام.

احلليب: 24 ساعة.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 غم، 500 غم و 1 كغم مغلفات أملنيوم.

ليفامزيول أفيكو
مسحوق قابل للذوبان يف الماء



145 طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:     
ليفامزول هيدروكلورايد                                               118 ملغم

اخلصائص:
الديــدان  ضــد  فعــال  دواء  ســائل(  أفيكــو  )الليفامــزول  هيدروكلوريــد  الليفامــزول 
األســطواني�ة بســبب مجالهــا الواســعة  يف عــدد كبــر مــن املضيفــن )األغنــام واألبقــار 

واخليــول والدجــاج والــكالب والقطــط(.
املزايــا الرئيســية لليفامــزول هــي أنــه فعــال ضــد الديــدان اخليطيــة يف الرئتــن واجلهــاز 
الهضــي ويمكــن إعطــاء الليفامــزول عــن طريــق وضعــه علــى اجللــد أو احلقــن حتــت 
ــكل  ــى ش ــات معلقــة( أو عل ــى شــكل جرع ــه يف الغــذاء )عل ــًا إعطائ ــن أيض اجللــد، ويمك

مســحوق بلعــات عــن طريــق الفــم أو علــى شــكل جيــل.
إىل  ذلــك  ويرجــع  اخليطيــة  الديــدان  شــل  علــى  هيدروكلوريــد  الليفامــزول  يعمــل 
العصبيــ�ة  للعقــد  محفــز  بمثابــة  الليفامــزول  يعمــل  املطــرد،  العضــالت  تقلــص 

. ) ميميتــك لينو كو (

اإلستطبابات:
الليفامــزول أفيكــو لعــالج األمــراض الرئويــة واملعويــة الــي تســببها الديــدان اخليطيــة 

احلساســة لليفامــزول كاًل مــن البالغــة والرقــات.
ــدة،  ــب املع ــي تصي ــطواني�ة ال ــدان األس ــد الدي ــف ض ــع الطي ــر واس ــه تأث ــزول ل الليفام
املعويــة  الديــدان  وكذلــك  والماعــز  األغنــام  األبقــار،  يف  والرئتــن  األمعــاء  املنفحــة، 

الدواجــن. واألعوريــة يف 
لليفامــزول أفيكــو يؤثــر غلــى اليــدان البالغــة والرقــات يف نفــس الوقــت ويعمــل علــى 

رفــع املناعــة الــي تأثــرت مــن األمــراض املزمنــة.
إســتخدامها  ويمكــن  املناعــة،  حيســن  الليفامــزول  أن  احلديثــ�ة  الدراســات  أثبتــت 
لزيــادة اإلســتجابة املناعيــة يف حــاالت مــرض اجلمبــورو واألمــراض املزمنــة والتطعيــم 

الفروســية. باللقاحــات 
الليفامزول هو الصور الكيماوية مشابه لترتامزول ويعتر أكر أمانًا من ترتامزول.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار واألغنام: جرعة واحدة 1 مل لكل 15 كغم من وزن اجلسم عن طريق الفم.

الدواجن: 0.2 مل لكل 1 كغم من وزن اجلسم مع ماء الشرب خالل 12 ساعة.
نفس اجلرعة تعاد بعد 21 يومًا.

محاذير اإلستعمال:
- ال يعطى العالج للحيوانات يف وقت واحد مع األدوية الي حتتوي على املركبات 

     الفسفورية العضوية وكذلك مع سرتات داي إيثي�ل كاربامازين كما ال تستخدم 
     هذه املركبات خالل 14 يومًا من العالج.

- ال يؤثر ليفامزول أفيكو على نسبة التفقيس أو اإلخصاب يف الطيور إذا إستخدمت 
     جبرعات عالجية.

اجلرعة املفرطة:
- جيب تقدير وزن احليوان جيدًا عند إعطاء العالج.

- نادرًا ما تظهر أعراض جانبي�ة عند إعطاء اجلرعة الصحيحة.
- زيادة اجلرعة قد تؤدي إىل بعض األعراض املؤقتة مثل زيادة أفراز اللعاب

     واإلرتجاف وبعض األعراض العصبي�ة.
     واألبقار أكر عرضة من األغنام ملثل هذه األعراض يف اجلرعات العالية.

فرتة السحب:
اللحم: 3 أيام.

احلليب: 24 ساعة.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل، 500 مل و 1 لرت مغلفات أملنيوم.

ليفامزيول أفيكو
سائل



1 4٦ طاردات الديدان

الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:     
نيكلوسيمايد                                                                        750 ملغم

اخلصائص:
ــه  ــة إمتصاص ــاز بقل ــايل ويمت ــان ع ــد أم ــه ح ــين�اليدي ل ــدان ساليس ــارد لدي ــاب ط نيكلوت
يف األمعــاء لذلــك فــإن فــرتة األمــان لــه قصــرة، يســتخدم بفعاليــة عاليــة للقضــاء علــى 
ــة يف  ــة عالي ــا أن لــه فعالي ــن، كم ــة والدواج ــات املختلف ــريطية يف احليوان ــدان الش الدي

ــام.  ــيوال يف األغن ــى الفاش ــاء عل القض

اإلستطبابات:
نيكلوتــاب يســتخدم علــى نطــاق واســع يف القضــاء علــى الديــدان الشــريطية يف املجــرتات 
)األبقــار، األغنــام وماعــز( ويف حــاالت اإلصابــة باملونزيــا، كمــا يســتخدم يف عــالج 
الديــدان الشــريطية يف الدجــاج مثــل الرايلنتينــ�ا، كمــا أنــه مألــوف اإلســتخدام يف مكافحة 
الديــدان الشــريطية يف الــكالب والقطــط مثــل )تينيــ�ا بيســفورميس، ت.مللتيســيبس، 

ــ�ا، دايبلليديــوم كانانينــوم( ويف عــالج أنابلوســيفاال ماجنــا، أ. برفولياتــا، ت.هايدجين
وبارانابلوسيفاال ماميليانا يف اخليول.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
األبقار: 1 غم لكل 15 كغم من وزن اجلسم.

)بما يعادل 50 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم(.
األغنام و الماعز: 1 غم لكل 10 كغم من وزن اجلسم

)بما يعادل 75 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم(.
الكالب والقطط: 100-150 ملغم لكل كغم من وزن اجلسم.

الدواجن: 75 ملغم لكل  كغم من وزن اجلسم.

تــذاب اجلرعــة بالنســبة )1:10( )1 غــم نيكلوتــاب: 10 مــل مــاء( عــن طريــق إضافــة 
كميــة قليلــة مــن المــاء إىل البــودرة، ثــم يتــم اإلضافــة بإســتمرار بكميــات قليلــة مــع 

التحريــك حــى الوصــول إىل النســبة املطلوبــة.

فرتة السحب:
اللحم والبيض: 3 أيام.

احليوانات األخرى: 4 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
500 غم و 1 كغم عبوات بالستيكية.

نيكلوتاب
مسحوق قابل للذوبان يف الماء
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الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
كافور                                                                                         10 ملغم
فينول                                                                                 12.5 ملغم
زيت األوكالبتوس                                                            10 ملغم
أيودين                                                                                      4 ملغم

اخلصائص:
مرهــم األدرويــد يعمــل علــى ختفيــف األورام ويقلــل احلــك ويهــدئ التهيــج يف مــكان 

اإلصابــة.
مرهم األدرويد فعال ضد معظم أنواع حاالت اإللتهابات اخلارجية يف احليوانات.

اإلستطبابات:
مرهــم األدرويــد يســتعمل لعــالج حــاالت إلتهــاب الضــرع يف األبقــار، األغنــام والماعــز. 

يســتعمل أيضــًا يف إلتهــاب املفاصــل والروماتــزم وحــاالت اإللتهابــات األخــرى.

طريقة اإلستعمال:
يتــم غســل العضــو املصــاب كالضــرع أو املفصــل جيــدًا بالمــاء الفاتــر وتعمــل لــه لبخــات 
مــن مــاء فاتــر مــع ملــح إجنلــزي لبضعــة دقائــق ثــم جيفــف جيــدًا، ثــم يدلــك بقليــل مــن 

املرهــم ويكــرر العــالج كلمــا دعــت احلاجــة.

فرتة السحب:
ال توجد فرتة سحب.

محاذير اإلستعمال:
- لإلستعمال اخلاريج فقط.

- جتنب مالمسته لألغشية املخاطية والعيون.
- حيب غسل اليدين بالصابون جيدًا بعد اإلستعمال.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
200 غم عبوة بالستيكية.

أدرويد
مرهم لإلستعمال اخلاريج
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الرتكيب: كل محقن )8 غرام( حيتوي على:
نيومايسن                                                                            250 ملغم )مادة فعالة(

أوكي ترتاسايكلن هيدروكلورايد                            50 ملغم
بريدنزولون                                                                             10 ملغم

اخلصائص:
أفيماســت فعــال ضــد إلتهابــات الضــرع املتســبب�ة عــن البكتريــا، املكــورات الســبحية، 
احليويــة  للمضــادات  واحلساســة  كــوالي  أي  إىل  باإلضافــة  العنقوديــة،  املكــورات 

نيومايســن وأوكــي ترتاســايكلن.
حيتــوي أفيماســت علــى املركــب املضــاد لإللتهــاب بريدنزولــون والــذي خيفــض مــن 

االحمــرار، األلــم واإللتهــاب املصاحــب إللتهــاب الضــرع.

اإلستطبابات:
ــات  ــن إلتهاب ــة كل م ــف ملعاجل ــرع، يوص ــن يف الض ــب للحق ــن تركي ــارة ع ــت عب أفيماس

ــب. ــرتة احللي ــرتات يف ف ــادة يف املج ــت احل ــادة وحت ــرع احل الض
اآللــم  اإلحمــرار،  مــن  خيفــض  لإللتهــاب  املضــاد  املركــب  علــى  أفيماســت  حيتــوي 

الضــرع. إللتهــاب  املصاحــب  واإللتهــاب 

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
ــق،  ــل وبرف ــكل كام ــه بش ــك حبلب ــب وذل ــن احللي ــه م ــن محتويات ــًا م ــرع يدوي ــرغ الض أف
إغســل الضــرع بإســتخدام مــاء فاتــر ومعقــم خــاريج مناســب، جفــف الضــرع ثــم عقمــه 
بإســتخدام مســحات القطــن املبللــة بالكحــول، أزل غطــاء املحقــن وإدخــل طرفــه برفــق 
يف مخــرج احللمــة، إدفــع املكبــس إلفــراغ محتويــات املحقــن يف القنــاة، أســحب الطــرف 
بينمــا تكــون أصابــع اليديــن ممســكة باحللمــة ملنــع خــروج العــالج ثــم قــم بمســاج 

ــرع. ــجة الض ــالج إىل أنس ــع الع ــة لدف ــن احللم  م
ً
ــ�دأ ــى مبت ــرع إىل أعل الض

ــًا واحــدًا لــكل ضــرع ملتهــب يف األبقــار ونصــف محقــن يف األغنــام بعــد  إســتعمل محقن
احللــب وذلــك ملــرة واحــدة يوميــًا ملــدة ثالثــة أيــام متعاقبــة.

فرتة السحب: 
اللحم: 7 أيام.

احلليب: 4 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج  بدرجة حرارة أقل من 30°م.

 العبوات:
محاقن بالستيكية بغطاء، جاهزة لإلستخدام.

أفيماست
حقنة إللتهاب الضرع
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
ميثي�ل السيليكون                                                             25 ملغم

زيت الرتبنتن                                                                  0.3 مل
زيت اليانسون                                                                0.01 مل

اخلصائص:
ــن ذرات  ــية م ــ�ه األساس ــيليكون وبنيت ــن الس ــوي م ــب عض ــو مرك ــيليكون ه ــ�ل س امليثي
الســليكون واألوكســجن، مجموعــة امليثيــ�ل تتعلــق علــى ذرات الســيليكون الــي تشــكل 

مركبــات امليثيــ�ل ســيليكون.
زيت الرتبنتن هو الزيت الطيار األكر أهمية يف الطب البيطري.

ــول  ــم احلص ــن ويت ــن الرتبنت ــل م ــر والتحوي ــق التقط ــن طري ــا ع ــول عليه ــم احلص يت
ــر. ــن صنوب ــة م ــواع مختلف ــن أن ــا م عليه

مــن خصائصــه أنــه مهيــج وتــم صناعــة املركــب حبيــث يكــون لطيــف عــن طريــق الفــم 
ويعمــل علــى تقليــل أو يمنــع التخمــر.

زيــت اليانســون يتــم احلصــول عليــه بالتقطــر مــن جتفيــف ثمــرة جنمــة الينســون أو مــن 
اليانســون بتجفيــف ثمــرة أنيســون، زيــت الينســون هــو طــارد للغــازات، مقشــع معتــدل 

ولهــا نكهــة.

اإلستطبابات:
الــي تعتــر مــن املشــاكل األكــر أهميــة يف  اإلنفاخــات  لعــالج  بلــوت زال يســتخدم 

واألغنــام. الماعــز  األبقــار،  يف  حتــدث  والــي  املجــرتة  احليوانــات 
بلــوت زال يســتخدم أيضــًا للوقايــة مــن ختمــر األعــالف يف الكــرش والقولــون يف حيوانــات 

املزرعــة وذلــك لوجــود هــذه املكونــات الفعالــة:
امليثي�ل السيليكون، زيت الرتبنتن وزيت اليانسون.

بلوت زال فعال ضد اإلنفاخات، طارد للغازات وملن ودواء يزيل التوتر من املعدة.

 اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
بلــوت زال غــر ســام ويمكــن إعــادة العــالج حســب احلاجــة ويمكــن أن يعطــى عــن 

طريــق الشــرب أو بواســطة أنبــوب املعــدة أو احلقــن املباشــرة داخــل الكــرش.
األبقــار: حيقــن 50-100 مــل مباشــرة داخــل الكــرش أو يعطــى مــع نصــف لــرت مــن الزيــت 

النبــ�ايت أو مــاء الشــرب.
)يمكن مضاعفة اجلرعة يف احلاالت احلادة أو األبقار ذات األحجام الكبرة(.

األغنــام والماعــز: حيقــن 15- 25 مــل مباشــرة داخــل الكــرش أو يعطــى مــع 250 مــل مــن 
الزيــت النبــ�ايت أو مــاء الشــرب.

مالحظــة: جيــب رج العبــوة جيــدًا قبــل اإلســتعمال ويجــب خلــط اجلرعــة بزيــت النبــ�ايت 
أو مــع مــاء الشــرب فقــط.

فرتة السحب:
اللحم: 4 يوم.

احلليب: ال يستعمل احلليب املنتج إال بعد خله من راحئة زيت الرتبنتن.

موانع اإلستعمال:
بلوت زال ال يعطى يف حالة التسمم بمركبات الفسفور.

شروط احلفظ:
حيفظ يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
100 مل عبوة بالستيكية.

بلوت زال
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الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
مستخلص اجلنتي�انا                                                        150 ملغم
مستخلص اجلوز املقيء                                                   20 ملغم
كربونات الصوديوم                                                            400 ملغم

فيت�امن أ                                                                               2000 وحدة دولية
فيت�امن د3                                                                           500 وحدة دولية
فيت�امن هـ                                                                              400 ميكروغرام
فيت�امن ب2                                                                         400 ميكروغرام
فيت�امن ب1                                                                         200 ميكروغرام
كاليسيوم- د- بانتوثينيت                                         500 ميكروغرام

نيكوتين�امايد                                                                            1 ملغم
حامض الفوليك                                                                 50 ميكروغرام

حديد                                                                                          40 ملغم
منغنز                                                                                        20 ميكروغرام
حناس                                                                                       100 ميكروغرام
زنك                                                                                            25 ميكروغرام
لت                                                                                     20 ميكروغرام كوبا

اخلصائص:
تونوفيــت م حيتــوي علــى مجموعــة مــن الفيت�امينــ�ات واملعــادن الضروريــة للحفــاظ علــى 
ــة  ــراض البكتري ــة األم ــى مقاوم ــاعد عل ــك يس ــوان وكذل ــة احلي ــوة وإنت�اجب ــة وق صح

ــة. ــات املزنلي ــة واحليوان ــات املزوع ــية يف احليوان والفروس
وتساعد املعادن املوجودة على احلفاظ  والوقاية من تميع الدم واجلفاف.

يســاعد اجلنتي�انــا واجلــوز املقــيء احليــوان علــى التخلــص مــن احلموضــة ويعمــل علــى 
فتــح الشــهية.

اإلستطبابات:
ــرش يف  ــل الك ــز عم ــدم وحيف ــوي ل ــهية، مق ــاحت للش ــام، ف ــط ع ــل كمنش ــت م يعم تونوفي

احليوانــات.
ويعطــى للوقايــة والعــالج مــن فقــر الــدم والضعــف العــام ويعالــج نقــص الفيت�امينــ�ات 
واملعــادن بعــد فــرتات املــرض واإلرهــاق الناجمــة عــن اإلصابــات البكتريــة، الفروســية، 

الفطريــة والطفيليــات مثــل: حــاالت مــرض البابســيا وحــى النقــل. 
تونوفيت م يستخدم يف حتفز النمو ويزيد من إنت�اج احلليب واخلصوبة.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
احليوانات الكبرة )األبقار، اخليول واجلمال(:

ملعقتان كبرتان مع العلف أو 250 مل من ماء الشرب مرتن يوميًا.
احليوانات الصغرة )العجول، األغنام والماعز(:

ملعقتان صغرتان مع العلف أو 100 مل من ماء الشرب مرتن يوميًا.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

 العبوات:
100 غم و 200 غم مغلفات أملنيوم.

تونوفيت م
مسحوق قابل للذوبان يف الماء
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الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
سلفاديميدين                                                                      21.3 ملغم
سلفاجواني�دين                                                                    21.3 ملغم
سلفاديازين                                                                           28.4 ملغم
سرتيبتومايسن سلفيت                                                 7.٦ ملغم
نيومايسن سلفات                                                               1.8 ملغم
.0 ملغم هيوسن هيدروبرومايد                                                    02
صوديوم كلورايد                                                              11.33 ملغم
كالسيوم جلوكونيت                                                            2.2 ملغم
مغنيسيوم سلفات                                                               0.٦ ملغم
بوتاسيوم كلورايد                                                                 3.٦ ملغم
كاولن                                                                                   103.3 ملغم

بيكتن                                                                                          7.1 ملغم 
جاليسن                                                                                   20.9 ملغم

اخلصائص:
ــن،  ــاء، السرتبتومايس ــة يف األمع ــة الفعال ــادات احليوي ــن املض ــف م ــس يت�أل ــان بل دياب
إىل  باإلضافــة  والســلفاديازين  الســلفاديميدين  مثــل:  والســلفوناميد  النيومايســن 
للتشــنج  مضــاد  والكالســيوم(،  واملغنيســيوم  والبوتاســيوم  )الصوديــوم  املعــادن 
)هيوســن(، مســاعد علــى منــع إمتصــاص ســموم البكتريــا يف األمعــاء، مقلصــًا حركــة 

األمعــاء ويعمــل طبقــة واقيــة يف الغشــاء املخاطــي امللتهبــة وجاليســن.
املــواد األكــر نشــاطًا وفعاليــة يف الديابــان بلس هي الســلفوناميد باإلضافــة إىل املضادات 
احليويــة األكــر نشــاطا وفعاليــة يف األمعــاء )السرتبتومايســن والنيومايســن(. وهــي 
تنشــط بشــكل رئيــي ضــد البكتريــا املوجبــة لصبغــة غــرام، وبعــض البكتريــا الســلبي�ة 

الغــرام وعــدد قليــل الريكتســيا وبعــض الطفيليــات.
وهــي نشــطة ضــد بكتريــا املكــورات العنقودية، األي كــوالي، الســاملوني�ال، الباســتوريال، 

الســيدومونس، بروتيــوس وأنواع الكلوســرتيدال.
اإلستطبابات:

ــببها  ــي تس ــوي ال ــات الرئ ــي واإللتهاب ــاز الهض ــات اجله ــالج اإللتهاب ــس يع ــان بل دياب
البكتريــا ويعــوض نقــص املعــادن ويقلــل مــن حركيــة األمعــاء ويعمــل علــى التخلــص 

ــة. ــموم البكتري ــن الس م
ديابان بلس يستخدم لعالج اإلسهال املفائج.

وهــو يعالــج بطــرق املختلفــة لتقليــل اإلســهاالت يف العجــول، احلمــالن، الُمهــر وكذلــك 
يف الــكالب والقطــط.

أواًل: الســلفوناميد )Sulphadimidine و Sulphadiazine( يســيطرعلى البكتريــا 
املوجــودة يف الــدم.

ثانيــ�ا: املضــادات احليويــة الــي تســيطر علــى اإللتهابــات املعويــة الــي تســببها البكتريــا 
وبعــض  الريكتســيا  قليــل  وعــدد  الغــرام  ســلبي�ة  البكتريــا  وبعــض  الغــرام  إجيابيــ�ة 

الطفيليــات املوجــودة يف األمعــاء.
وهــي نشــطة ضــد بكتريــا املكــورات العنقودية، األي كــوالي، الســاملوني�ال، الباســتوريال، 

الســيدومونس، بروتيــوس وأنواع الكلوســرتيدال.

ــن  ــدوى( ولك ــبب�ات الع ــل مس ــط )مث ــهاالت فق ــبب�ات اإلس ــج مس ــس ال يعال ــان بل دياب
ــهاالت. ــة لإلس ــراض املصاحب ــف األع ــج مختل ــًا يعال أيض

طريقة عمل:
- السلفوناميد يعمل كمضادات احليوية ضد البكتريا. 

- املعادن واجلاليسن يساعد على إستعادة توازن السوائل يف اجلسم.
- هيوسن هيدروبروميد يعمل كمضاد للتشنج.

- الكاولن والبكتن يعمل على إمتصاص السموم البكترية وتوفر طبقة واقية 
     يف الغشاء املخاطي امللتهبة.

ديابان بلس
معلق - عن طريق الفم عالج لإلسهاالت

يتبـــــــع



153 عالجات حيوانات املزرعة

كيفية اإلستخدام:
- ال تعطى للحيوانات الي تعاين من احلساسية من السلفوناميد، تلف الكبد أو 

     إعتالل يف الدم.
- رج العلبة جيدًا قبل اإلستعمال.

لفتــح املكبــس أوصــل األنبــوب البالســتيكي إىل املجرعــة وحــرك فوهــة املجرعــة بإجتــاه 
عكــس عقــارب الســاعة، كمــا يشــر إليــه الســهم.

أضغط على املكبس خلروج الدواء.
تــم عمــل هــذه املجرعــة خصيصــًا لإلســتخدام يف احلمــالن، صغــار الماعــز واحليوانــات 

الصغــرة األخــرى.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم فقط.

اجلرعة األوىل:
2 مل لكل كغم من وزن اجلسم.

اجلرعة الثاني�ة:
1 مــل لــكل كغــم مــن وزن اجلســم صباحــًا ومســاءًا ملــدة 3-5 أيــام أو 24 ســاعة بعــد 

إختفــاء األعــراض.

مالحظة: كل جرعة حتتوي على 2 مل من الدواء.

عنــد عــالج الســاملوني�ال والبكتريــا املســبب�ة لإللتهــاب الرئــوي يســتمر العــالج إىل 5 أيــام 
متواصلــة.

ــالج،  ــدة الع ــالج، امل ــرار الع ــات، تك ــى اجلرع ــري عل ــب البيط ــل الطبي ــن قب ــر م أي تغي
ــرض. ــوان أو امل ــوع احلي ــى  ن ــد عل ــالج يعتم ــرتة الع ــد ف ــالج وتمدي ــاء الع ــق إعط طري

فرتة السحب:
اللحم: 14 يوم.

احلليب: ال يعطى ديابان بلس لألبقار احللوب.

شروط احلفظ:
حيفظ بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
225 مل عبوة بالستيكية.



154 عالجات حيوانات املزرعة

الرتكيب: كل 1 مل حيتوي على:
سلفاديميدين                                                                      35.5 ملغم
سلفاديازين                                                                          35.5 ملغم
سرتيبتومايسن )على شكل سلفات(                  ٦.0٦ ملغم
نيومايسن سلفات                                                              1.8 ملغم
هيوسن )على شكل هيدروبومايد(                  0.031٦ ملغم
.4 ملغم صوديوم )على شكل كلورايد(                                   43
كالسيوم )على شكل جلوكونيت(                         0.19٦ ملغم
مغنيسيوم )على شكل سلفات(                             0.059 ملغم
بوتاسيوم )على شكل كلورايد(                                      1.9 ملغم
كاولن                                                                                   103.3 ملغم
بيكتن                                                                                     5.32 ملغم 
جاليسن                                                                                  20.9 ملغم

اخلصائص:
السرتبتومايســن،  األمعــاء،  يف  الفعالــة  احليويــة  املضــادات  مــن  يت�ألــف  ديابــان 
باإلضافــة  والســلفاديازين  الســلفاديميدين  مثــل:  والســلفوناميد  النيومايســن 
للتشــنج  مضــاد  والكالســيوم(،  واملغنيســيوم  والبوتاســيوم  )الصوديــوم  املعــادن  إىل 
)هيوســن(، مســاعد علــى منــع إمتصــاص ســموم البكتريــا يف األمعــاء، مقلصــًا حركــة 

األمعــاء ويعمــل طبقــة واقيــة يف الغشــاء املخاطــي امللتهبــة وجاليســن.
ــادات  ــة إىل املض ــلفوناميد باإلضاف ــي الس ــان ه ــة يف الدياب ــاطًا وفعالي ــر نش ــواد األك امل
احليويــة األكــر نشــاطا وفعاليــة يف األمعــاء )السرتبتومايســن والنيومايســن(. وهــي 
تنشــط بشــكل رئيــي ضــد البكتريــا املوجبــة لصبغــة غــرام وبعــض البكتريــا الســلبي�ة 

الغــرام وعــدد قليــل الريكتســيا وبعــض الطفيليــات.
وهــي نشــطة ضــد بكتريــا املكــورات العنقودية، األي كــوالي، الســاملوني�ال، الباســتوريال، 

الســيدومونس، بروتيــوس وأنواع الكلوســرتيدال.

اإلستطبابات:
ديابــان يعــالج اإللتهابــات اجلهــاز الهضــي واإللتهابــات الرئــوي الــي تســببها البكتريــا 
ويعــوض نقــص املعــادن ويقلــل مــن حركيــة األمعــاء ويعمــل علــى التخلــص مــن 

الســموم البكتريــة.
لتقليــل  املختلفــة  بطــرق  يعالــج  وهــو  املفــائج.  اإلســهال  لعــالج  يســتخدم  ديابــان 

والقطــط. الــكالب  يف  وكذلــك  الُمهــر  احلمــالن،  العجــول،  يف  اإلســهاالت 
أواًل: الســلفوناميد )Sulphadimidine و Sulphadiazine( يســيطرعلى البكتريــا 

املوجــودة يف الــدم.
ثانيــ�ا: املضــادات احليويــة الــي تســيطر علــى اإللتهابــات املعويــة الــي تســببها البكتريــا 
الريكتســيا وبعــض  الغــرام وعــدد قليــل  البكتريــا ســلبي�ة  إجيابيــ�ة اجلــرام وبعــض 

الطفيليــات املوجــودة يف األمعــاء.
وهــي نشــطة ضــد بكتريــا املكــورات العنقودية، األي كــوالي، الســاملوني�ال، الباســتوريال، 

الســيدومونس، بروتيــوس وأنواع الكلوســرتيدال.

كيفية اإلستخدام:
- رج العلبة جيدًا قبل اإلستعمال.

- لفتح املكبس أوصل األنبوب البالستيكي إىل املجرعة وحرك فوهة املجرعة بتجاه 
     عكس عقارب الساعة كما يشر إليه السهم.

- أضغط على املكبس خلروج الدواء.
- تم عمل هذه املجرعة خصيصًا لإلستخدام يف احلمالن، صغار الماعز واحليوانات 

     الصغرة األخرى.

ديابان
معلق

يتبـــــــع
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اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
يعطى عن طريق الفم فقط.

اجلرعة األوىل:
2 مل لكل كغم من وزن اجلسم .

اجلرعة الثاني�ة:
1 مــل لــكل كغــم مــن وزن اجلســم صباحــًا ومســاءًا ملــدة 3-5 أيــام أو 24 ســاعة بعــد 

إختفــاء األعــراض.

مالحظة: كل جرعة حتتوي على 2 مل من الدواء.

فرتة السحب:
اللحم: 14 يومًا.

شروط احلفظ:
حيفظ بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
225 مل عبوة بالستيكية.



15٦ عالجات حيوانات املزرعة

الرتكيب: كل مغلف )12 غم( حيتوي على:
نيومايسن )على شكل كريت�ات النيومايسن(                                                                     400 ملغم
سلفاجواني�دين                                                                                                                                          4000 ملغم
كاؤولن                                                                                                                                                                  4000 ملغم
بكتن                                                                                                                                                                   400 ملغم
بزموث سبنيرتيت                                                                                                                                         20000 ملغم
فيت�امن أ                                                                                                                                                80000 وحدة دولية

اخلصائص:
ــلفاجواني�دين  ــع س ــف م ــع الطي ــن واس ــن نيومايس ــ�ة م ــن تركيب ــارة ع ــو عب ــن ه دياكل
ــى  ــوث الــي تعمــل عل ــن والبزم ــن، البكت ــات الكاول ــات األوليــة، مركب مضــاد للطفيلي
تهدئــة األمعــاء وتســاعد علــى تبطــن اجلــدار الداخلــي للجهــاز الهضــي وتمكــن 

ــن أ. ــود فيت�ام ــع وج ــة م ــة وخاص ــجة املصاب ــ�اء األنس ــن بن ــم م اجلس

اإلستطبابات:
العجــول،  يف  والكوكســيديا  األمعــاء  التهــاب  البكتــري،  اإلســهال  لعــالج  دياكلــن 

الكبــرة. واحليوانــات  الماعــز  صغــار  احلمــالن، 
وختفف أيضًا من حاالت التسمم.

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
احلمالن، صغار الماعز والعجول الصغرة:

مغلف )12 غم( مع ماء الشرب، مرتن يوميًا ملدة 3-5 أيام.
احليوانات الكبرة:

4 مغلفــات )48 غــم( عــن طريــق مــاء الشــرب تقســم علــى جرعتــن صباحــًا ومســاءًا  أو 
خلــط مــع العلــف ملــدة 3-5 أيــام.

محاذير وموانع االستعمال:
دياكلن يعطى فقط عن طريق الفم وال يعطى للمجرتات البالغة.

فرتة السحب:
اللحم: 7 أيام.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

 العبوات:
عبوة كرتوني�ة حتتوي على ٦ مغلفات )كل مغلف حيتوي على 12 غم(.

دياكلني
مسحوق قابل للذوبان يف الماء
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الرتكيب: كل مغلف )101 غم( حيتوي على:
كربونات املغنيسيوم                                                        90 غم
كربونات الصوديوم                                                           10 غم
اجلوز املقئ                                                                               1 غم

اخلصائص:
ــن  ــرة م ــة كب ــود كمي ــدث بوج ــي حت ــرش ال ــدة أو الك ــة املع ــادل حموض ــافيت يع الكس
الكربوهيــدرات يف الكــرش وملــن يف حالــة النفــاخ واإلمســاك لوجــود املكونــات الفعالــة 

ــئ. ــوز الف ــوم وج ــات الصودي ــيوم، كربون ــات املغنيس ــن كربون م
ــة،  ــة احلموض ــى معادل ــل عل ــرة يعم ــات الكي ــم للحيوان ــن ومالئ ــالج آم ــافيت ع الكس

ــموم. ــن الس ــص م ــى التخل ــاعد عل ــرش ويس ــل الك ــز عم ــازات، حيف ــارد للغ ــن، ط مل

اإلستطبابات:
ــاك  ــة، اإلمس ــل: احلموض ــات مث ــم يف احليوان ــر الهض ــاالت عس ــالج ح ــافيت لع الكس
وتســمم الكــرش النــاجت عــن التخمــة يف األكل وكذلــك يعطــى كفــاحت شــهية، منشــط 

ــموم. ــن الس ــص م ــى التخل ــاعد عل ــرش ويس للك

اجلرعات وطريقة اإلستعمال:
احليوانات الكبرة )األبقار، اخليول، اجلمال واجلاموس(:

يذاب محتوى املغلف الواحد )101 غم( إىل لرت من ماء الشرب وجترع للحيوان.
ويمكن إعادة اجلرعة عند الضرورة.

احليوانات الصغرة )العجول، األغنام والماعز(:
يذاب محتوى 40 غم من الكسافيت إىل 500 مل من ماء الشرب وجترع للحيوان.

فرتة السحب:
اللحم و احلليب: صفر يوم.

محاذير اإلستعمال:
الكسافيت ال يعطى يف حالة التسمم بالسرتكتن.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
101 غم مغلف أملنيوم.

الكسافيت
مسحوق قابل للذوبان يف الماء
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الرتكيب: كل 1 غم حيتوي على:
بزنايل بزنويت                                                                      50 ملغم
حامض السالسيليك                                                      20 ملغم
كريت أصفر                                                                      100 ملغم
قطران                                                                                       10 ملغم
فينول                                                                                       15 ملغم

اخلصائص:
مثــل:  اجلــرب  أنــواع  معظــم  ضــد  هامــة  مــواد  مجموعــة  مــن  يتكــون  زال  مينــج 
ــار ــز، األبق ــام، الماع ــل، األغن ــال، اخلي ــك يف اجلم ــوربيتك، والكوريوبت ــاركوبتك، س الس

واحليوانات األخرى.
البنزيــل بيــزنوات فعــال ضــد معظــم الطفيليــات اخلارجيــة يف احليوانــات األليفــة، 
حامــض السالســيليك هــو غــر ســام، معقــم ويعالــج الثعلبــة الــي تصيــب اجللــد.

الكريــت األصفــر يمكــن إســتخدامه علــى نطــاق واســع بإعتبــ�اره مضــاد للجــرب، 
القيــح داخــل اجللــد. امليتــ�ة دون تشــكيل  الفينــول يصــل إىل األنســجة 

اإلستطبابات:
مبنــج زال يعــالج أنــواع مختلفــة مــن اجلــرب والقــرع الــي تصيــب اجللــد وكذلــك 

اإللتهابــات الفطريــة األخــرى الــي تصيــب جلــد احليوانــات املزرعــة.

طريقة اإلستعمال:
- جيب قص الصوف أو الشعر حول املنطقة املصابة.

- يغسل املكان املصاب بالماء الدائف والصابون.
- تزال جميع البثور والقشور يف املنقطة املصابة.

- جيفف املكان.
- يدهن املكان املصاب بمرهم مينج زال ويدلك جيدًا.

- تعاد العملية يوميًا حى زوال اإلصابة.

فرتة السحب:
ال توجد فرتة سحب.

محاذير اإلستعمال:
- لإلستعمال اخلاريج فقط.

- جتنب مالمسته لألغشية املخاطية والعيون.

شروط احلفظ:
حيفظ العالج يف مكان مظلم بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات:
200 غم عبوة بالستيكية.

مينج زال
مرهم لإلستعمال اخلاريج
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مستحضرات أخرى
مضادات حيوية:

1- أفيتريل 20% سائل.                                                  إنروفلوكساسن %20
2- امبيسلن 50% بودرة.                                            امبيسلن %50

3- انتروسللن 50% بودرة.                                       أموكسيسللن %50
4- أڤيفلور 20% سائل.                                                  فلورفينيكول %20

5- باكتكلن 50% بودرة.                                               دوكي سايكلن %50
٦- دوكي ستن 50% بودرة.                                    دوكي سايكلن 50% + كوليستن

7- إريرودوكس بودرة.                                                  اريرومايسن 20% + دوكي سايكلن %10
8- أوكي ترتاسايكلن 50% بودرة.                       اوكي ترتاسايكلن %50

مدر ومطهر للجهاز البويل:
1- أفيكو جامبو فورت بودرة.

       أمونيوم كلورايد                                 ٦50 غم
       ميثيونن                                                100 غم

       فيت�امن أ                        25000 وحدة دولية
       فيت�امن يس                                        100 غم

مضاد لإلجهاد و خافض للحرارة:
فيت�امن يس                                         125 ملغم
أستي�ل سالساليك                           125 ملغم

صوديوم بايكربونات                           15 ملغم

مطهرات:
       أفيسايد سائل                       جلوتار الديهايد

       كوك داي ميثي�ل بزنول      أمونيوم

إضافات علفية:
       ألرتامن بريميكس

       مينرالس بريميكس

الفيت�امين�ات:
       فيت�امن يس

       أيف سرتيب بودرة للحقن







جدول املحتويات
١. مضادات البكترييا

أفيتريل ......................................................................  6
أفيفلور - ١٠ .................................................................  7
أفيكسافيت .................................................................  8
أفيكسني ....................................................................  9
أفيكسني م١٪ ............................................................... ١٠
أفيكسني م٪2 ..............................................................  ١١
أفيكويل - أس مركز .......................................................  ١2
أفيكويل بلس ..............................................................  ١٣
أمبيسلني 2٠٪ »أفيكو« ...................................................  ١4
أمبيسللني بلس ............................................................ ١٥
إنتريوسيلني بلس ..........................................................  ١6
إنتريوسيلني ................................................................  ١7
أوكيس ترتاسايكلني ٪2٠ ................................................... ١8
إريرثومايسني أفيكو ١٠٪ ................................................... ١9
إريرثومايسني أفيكو ٪2٥ ..................................................   2٠
باكتكلني ....................................................................  2١
تايلوتريل ...................................................................  22
تايلودوكس ................................................................  2٣
تايلوزين أفيكو ١٠٠٪ .......................................................  24
تراي سلفا ..................................................................  2٥
تراي سلفا مركز ............................................................  26
تيلميكوزين ................................................................  27
جنت�ادوكس  ...............................................................   28
جينت�اسني .................................................................. 29
دوكيس ستني ..............................................................  ٣٠
دوكيس ستني مركز ........................................................ ٣١
سلفاكوين .................................................................  ٣2
سلفاميث�ازين .............................................................. ٣٣
سيربوسول ١٠٪ ............................................................ ٣4
سيربوسول ٪2٠ ............................................................ ٣٥
كويل بريم  .................................................................. ٣6
كويل زال ...................................................................  ٣7
كويل مايسني .............................................................. ٣8
كوليستني أفيكو ........................................................... ٣9
كوليستني أفيكو ............................................................ 4٠
موكوتريل ................................................................... 4١
مينثوكسني ................................................................. 42
نيو كويل بريم ............................................................... 4٣
نيومني بلس ١٠٪ ...........................................................  44
نيومني بلس٪2٠ ........... ................................................ 4٥

٢. مضادات الكوكسيديا
أيف كوكس .................................................................   48
أفيرول %24 ...............................................................    49
أفيرول %25................................................................   50
أفيرول٦0% ................................................................   51
أفيرول بلس ...............................................................  52
أفيريت .................................................................... 53
أفيكوكسن ................................................................ 54
ديكالكوكس ...............................................................  55
ديكالكوكس ............................................................... 5٦
فريكوكس .................................................................  57
كوكسيديوبان .............................................................  58

3. الفيت�امين�ات
أديمن يس .................................................................. ٦0
أديمن ...................................................................... ٦1
أفيت�اين ....................................................................  ٦2
أفيسال ....................................................................  ٦3
ألرتامن ....................................................................  ٦4
ألرتامن م ..................................................................  ٦5
ب.ك.م. أفيكو ............................................................  ٦٦
سوبرفيت .................................................................. ٦7
سوبر نيو يت. آر. يت .........................................................  ٦8
فيت�امن هـ »أفيكو« ......................................................   ٦9
سيكلوفيت م - %5 ........................................................   70
سيكلوفيت م - 25% مركز ................................................   71
فيت�امن يس »أفيكو« .....................................................  72
فيت�امن ك »أفيكو« ...................................................... 73
فيت�امن هـ »أفيكو« ....................................................... 74

٤. إضافات علفية
فنيج كوكس ............................................................... 7٦

فنجزال .................................................................... 77 

٥. أدوية للحقن
أديمن ...................................................................... 80
أيف سلفا ....................................................................  81
أيف سلفا ....................................................................  82
أيف - كال - مج ............................................................  83
أيف ديكسوكال .............................................................  84
أيف سايكلن %5 ............................................................  85

أيف سايكلن 20% طويل األمد .............................................  8٦
أفيروفن ..................................................................  87
أفيتريل%10 ................................................................  88
أفيتريل%10 ................................................................  89
أفيتريل%5 .................................................................   90
أفيتريل%5 .................................................................   91
أفيجيسيك ................................................................   92
أڤيفلو .....................................................................   93
أڤيفلور ....................................................................    94
أيف كارب .................................................................... 95
أفيكورت ...................................................................  9٦
أفيكورت ................................................................... 97
أفيموكس - طويل األمد .................................................  98
ألرجامن ..................................................................  99
إنرودوكس ................................................................. 100
أيف سرتيب ................................................................. 101
أيف سرتيب ................................................................. 102
أفزول ..................................................................... 103
بايروجيسيك .............................................................. 104
بيوتامن ................................................................... 105
تايلورين%20 ..............................................................  10٦
تايلوكس-20 .............................................................  107
توالكسن ................................................................. 108
جنت�افيك%10 .............................................................   109

دولوريكسن ..............................................................  110  
دولوريكسن ..............................................................  111  
فروسامايد ................................................................. 112
كويل بريم .................................................................  113
ميلوكسيكام أفيكو .......................................................   114

٦. طاردات الديدان
أيف كلوزا .................................................................... 11٦
أيف كلوزا .................................................................... 117
أفيكون ....................................................................  118
أفيميكتن ................................................................. 119
1 أفيميكتن ................................................................   20

أفيميك - سكب..........................................................   121 
أفيميك - سكب ..........................................................  122 
أفيميك ...................................................................   123
أفيميك............................................................... .....  124
أفيميك ....................................................................  125

أفيميك .................................................................... 12٦
أفيميك .................................................................... 127
أفين�ازين ..................................................................  128
أفين�ازين حقن  ............................................................ 129
أفين�ايد ....................................................................  130
أفين�ايد معلق .............................................................. 131
أوفينيكس معلق .........................................................  132
أوكي - زول ............................................................  133
البين�دازول »أفيكو« مركز  ..............................................  134
البين�دازول »أفيكو« ..................................................... 135
بوفينيكس معلق ......................................................... 13٦
تراي بان ..................................................................  137
تراي بان ..................................................................  138
ترايب�استوب .............................................................. 139
1 ترايمكتن أبقار ............................................................ 40
1 ترايمكتن أغنام ........................................................... 41
1 ترتامزوال )أفيكو( مركز %30 ............................................ 42
1 رامكتن ................................................................... 43
1 ليفامزول أفيكو ..........................................................  44
ليفامزول أفيكو ..........................................................  145
1 نيكلوتاب .................................................................. 4٦

٧. عالجات حيوانات املزرعة  
أدرويد ....................................................................  148  
  1 أفيماست .................................................................  49
بلوت زال ..................................................................  150
تونوفيت م ................................................................  151  
ديب�ان بلس ................................................................  152  
ديب�ان بلس ...............................................................  153  
ديب�ان ...................................................................... 154  
ديب�ان ...................................................................... 155  
دياكلن .................................................................... 15٦  
الكسافيت ................................................................ 157
مينج زال .................................................................. 158
مستحضرات أخرى ......................................................  189





شركة الصناعات الدوائي�ة البيطرية العربي�ة )أفيكو(
تلفون: 572717٦ ٦ 9٦2+ / فاكس: 5727٦٦8 ٦ 9٦2+

ص.ب 15090٦ عمان 11115 األردن
www.avico.com.jo


