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:ترکیب
.می باشدسدیم مونوهیدرات) سولفاکلروپیرازین(سولفاکلوزاینگرم میلی 300حاوي کیمیاکلوزاین،گرم پودرهر 

: مکانیسم اثر
و باکتریها مـی  در تک یاخته کوکسیدیا) ز اسید فولیکپیش سا(PABAیست بوده و آنتاگونهاسولفانامیدمتعلق به گروهکیمیاکلوزاین

ادامه زندگی کوکسیدیاها و باکتریها، چرخه حیات این ارگانیسم ها مختل شـده و   با توجه به ضرورت وجود اسید فولیک در بنابراین. باشد
.وم شیزونتها در بروز کوکسیدیوز بسیار موثر استسولفاکلوزاین در جلوگیري از فعالیت مرحله د.می شودمتوقف زندگی آنها 

: موارد مصرف
، ، برونتـی کوکسیدیوز ناشی از ایمریاهاي مختلف شامل ایمریا نکاتریکس ، ماکسیما ، آسروولینا ، میتیس، تنالدرمان جهت کلوزاینکیمیا

وبـاي  (پاستورلوزدیس و تیفی موریوم،تییا، پولوروم ، انترگالینارومیس و سالمونلوز ناشی از سالمونال پراکوکس ، آدنوئیدس ، مله آگریمیت
.ورد استفاده قرار می گیردمکوریزاي ناشی از هموفیلوس پاراگالیناروم و)طیور

: مصرفو روش مقدار 
:طیور

گرم کیمیـاکلوزاین  100معادل (به ازاي هر کیلوگرم وزن بدنبه فرم فعال میلی گرم سولفاکلوزاین50روزانه : درمان عادي کوکسیدیوز 
)روز متوالی3لیتر آب آشامیدنی به مدت 100در 

.لیتر آب افزایش دهید50گرم در 100در موارد درگیري با ایمریا تنال و نکاتریکس مقدار درمانی را به :توجه
ـ  و9، 3،5،7، 1در روزهـاي  میدنی حل کرده ولیتر آب آشا100گرم کیمیاکلوزاین را در 100:درمان متناوب کوکسیدیوز  ا ترتیـب  یـا ب

.در اختیار طیور قرار دهیدکه بسیار موثر است 9، 6، 2،5، 1دیگري در روزهاي 
.دهیدروز متوالی ادامه2-3به مدت هفتگی5و 3در موارد شیوع بیماري درمان را در سنین 

.هر تن می باشددر%) 30کیلو سولفاکلوزاین2(ساشه20در دان مقدار مصرف دارو*
روز توصیه5لیتر آب آشامیدنی به مدت حداقل 100در ®گرم کیمیاکلوزاین100-200براي درمان سالمونلوز و پاستورلوز با دز *

.می شود
:زمان پرهیز از مصرف

پس از آخرین تجویزروز14) : گوشت(نیمچه گوشتی
پس از آخرین تجویزروز11: )تخم مرغ(مرغ تخمگذار

روز پس از آخرین تجویز 14): گوشت(قلمونبو
:موارد احتیاط

.بعد از تهیه بالفاصله مورد استفاده قرار دهیدمحلول را
.در جیره این مشکل را برطرف نمودKدر صورت بروز خونریزي به علت دریافت میزان باال سولفاکلوزاین باید با تجویز ویتامین 

.ن، افزودن ویتامین ها و ضدعفونی قفس طیور تخمگذار موثر و مفید می باشددر طول دوره درمان  و پس از خاتمه آ
: شرایط نگهداري

.و دور از نور نگهداري شود)درجه25دماي کمتر از در(خنک،در جاي خشک
:بسته بندي

به صورت وکیومگرمی1000و 500، 100پاکت هاي فویل آلومینیومی چند الیه
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