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:ترکیب 
.که با نمک سدیم فرموله شده استمی باشدمیلی گرم انروفلوکساسین100حاوي سدیمکیمیا انرو لی لیتر هر می

:مکانیسم اثر
مـی شـود  بـاکتري و مـرگ  DNAهماننـد سـازي   متوقف شـدن عمـل  موجبDNA gyraseهار آنزیم انروفلوکساسین با مکانیسم  م

بـا مکانیسـم فـوق بـر     به سرعت جذب شده و با قابلیت نفوذپذیري بـاال  بودن ملح سدیم انروفلوکساسین سدیم به دلیل دارا) .باکتریسید(
و همچنـین  گـرم مثبـت ماننـد اسـتافیلوکوکها    باکتریهاي ، هموفیلوس و کلی، سالمونال، پاستورالباکتریهاي گرم منفی مانند اشرشیاروي 

.مایکوپالسما ها موثر می باشد
:گونه هدف

و بوقلمون)مادر، تخمگذار، گوشتی(طیور 
:موارد مصرف
، کلـی  سـالمونلوز کمپلکس، CRDناشی از عوامل باکتریایی حساس به انروفلوکساسین مانندبیماریهاي، کنترل و درمانبراي پیشگیري

.وکوکی مورد استفاده قرار می گیردعفونتهاي استافیل، وباي مرغان وکوریزاي عفونیباسیلوز،
:مقدار و روش مصرف

معادل ،)میلی گرم کیمیا انرو سدیم 100معادل (در روز میلی گرم انروفلوکساسین خالص براي هر کیلو گرم وزن زنده10:طیور 
.لیتر آب آشامیدنی بر اساس سن و وزن می باشد1000انرو سدیم در کیمیالیترمیلی1000-500
.با تجویز کلینیسین تعیین گرددبهتر استع و شدت بیماري متغیر بوده و مدت و مقدار مصرف بر اساس نو:توجه

:مصرفمنعموارد 
.آنها به مصرف انسان می رسد منع شده استکه تخم)دوره تخمگذاريدر(گذارانروفلوکساسین در طیور تخمتجویز

:یدارویتتداخال
یونهـاي چنـد ظرفیتـی ماننـد آهـن، مـس،       کاتنیز و تتراسایکلین هاولیدي،، داروهاي ماکربا کلرامفنیکلتجویز همزمان انروفلوکساسین 

.می گرددو کلسیم موجب تداخلآلومینیوم 
:پرهیز از مصرفزمان 

.گرددروز پس از قطع دارو خودداري 11روز و گوشت بوقلمون تا 9از مصرف گوشت و تخم مرغ به مدت 
:احتیاطموارد 

.رددروز باید مصرف گ60پس از باز شدن درب بطري، محتویات در طول مدت 
.ساعت باید مصرف شود24محلول تهیه شده حاوي دارو حداکثر تا 

:شرایط نگهداري
.و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردددرجه25در جاي خشک، دماي کمتر از 

:بسته بندي
پلی اتیلنی نیم و یک لیتري به همراه لیوان مدرجظروف
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