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آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
آمپرولیوم هیدروکلراید ......................................... ۲۰۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسـم اثـر: آمپروليوم از لحاظ شـكل سـاختمانی مشـابه تيامين 
(ويتامين B1) بوده و بصورت آنتاگونيست رقابتی مانع از انتقال فعال 
تيامين در سيكل حياتی آيمرياها شده و در نتیجه تیامین در دسترس 
کوکسیدیاها قرار نمی گیرد. آمپرولیوم با اثر بر روی نسل اول شيزونت

 هـا در سـلول های جـدار روده و جلوگيری از تمايـز مروزوئیت ها اوج 
فعالیـت خود را در سـه روز اول چرخه زندگی آیمریا نشـان می دهد. 
اين دارو همچنين ممكن اسـت باعث متوقف كردن مراحل جنسی و 
هـاگ گذاری اووسـيت ها گـردد. آمپروليوم بر عليـه گونه های آیمریا 
بخصوص آيمريا تنال، آيمريا نكاتريكس و برخی از سـویه های آیمریا 

آسرولینا موثر است. 

موارد مصـــرف: آمپروليوم جهت پيشـــگيری و درمـــان بيماری 
كوكسيديوز طيور (گوشتی، تخم گذار، مادر) و بوقلمون، مورد استفاده 

قرار می گيرد.

مـــوارد منع مصرف: در مرغان تخم گـــذاری که تخم مرغ آن ها به 
مصرف انسان می رسد، استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:
پيشگيری: ۱۰۰ گرم دارو در ۳۰۰ ليتر آب آشاميدنی به مدت ۲-۱ هفته.

درمان: ۱۰۰ گرم دارو در ۱۶۰-۸۰ ليتر آب آشاميدنی به مدت ۷-۵ روز.

توجه:
مـدت و مقـدار مصرف بـا نظر دکتر دامپزشـک تعیین شـود. محلول 
درمانـی بایسـتی به صـورت تازه روزانـه تهیه و در عرض ۲۴ سـاعت 
مصرف شـود. در طول دوره درمان بايد تنها منبع آب آشـاميدنی، آب 

حاوی دارو باشد.
میـزان دوز مصرفـی محلول های خوراکی یا پودرهـای محلول در آب 
بسـته به میزان آب مصرفی می تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای 
محیـط (در فصـول مختلـف گـرم و سـرد)، محتـوای نمـک در غـذا، 
وضعیت سالمت گله، تراکم، کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

آمپروديسول®
آمپروليوم ٪۲۰ 

ضد کوکسیدیوز سنتتیک/ پودر محلول در آب

تداخل دارویی: آمپروليوم با ويتامين ها (به اســـتثناء ويتامين B1)، مواد 
معدنی،  آنتی بيوتيک ها و ساير محتويات جيره غذايی كه در صنعت طيور 
استفاده می شود ناسازگاری ندارد. ولی در جيره ای كه حاوی مقادير باالی 

كولين كلرايد باشد، به دليل تشكيل اسيدپيكريک نبايد مصرف شود. 

عوارض جانبی: درمان طوالني مدت با مقادير بيش از حد توصيه شـــده 
آمپرودیســـول® ممكن است منجر به تاخير رشد و يا پلی نوريت در جوجه
 های گوشتی شـــده و همچنين می تواند کمبود ویتامین B1 را در میزبان 
ایجاد کند. توصیه می شود که در صورت کمبود ویتامین B1، این ویتامین 
به صورت خوراکی تجویز شـــود. به دلیل شباهت ساختمانی آمپرولیوم با 
تیامین، باال بودن میـــزان تیامین جیره غذایی می تواند باعث کاهش اثر 

دارو شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز قبل از کشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از دسترس 
کودکان نگهداری شـــود. در هنگام تهیه محلول، حتما از لباس های محافظ، 
دستكش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نمایید. 
در صورت تماس آمپرودیسول® با چشم ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: درمکان خشک وخنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور 
از تابش مستقیم نور و در ظروف در  بسته اصلی نگهداری شود. 

مدت زمان نگهداری : ۲ سال پس از تاریخ تولید
بسته بندی: ساشه آلومینیومی ۲۵۰ گرمی.


