
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
تایلوزین فعال (بصورت تایلوزین فسفات) ............... ۲۵۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر: تایلوزین یک آنتی بيوتيک ماكروليدی و دارای خاصيت 
باكتری استاتیک است كه از تخمير نوعی قارچ به نام استرپتومایسس  
فرادیا بدسـت می آيد. تايلوزين اثر ضد میکروبی خود را با مهار سنتز 
پروتئين ها در میکروارگانیسـم های حسـاس انجام می دهد. طیف اثر 
آن شـامل باکتری هـای گـرم مثبت، برخـی از باکتری هـای گرم منفی 

مانند پاستورال و گونه های مایکوپالسما است.

موارد مصرف: جهت كنترل و درمان بيماری های تنفســـی ناشی از 
مايكوپالسما گالی ســـپتيكوم، مایکوپالسما سینوویه در جوجه های 

گوشتی و پولت های جایگزین.
جهـــت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک ناشـــی ازکلســـتریدیوم 

پرفریجنس در طیور. 

موارد منـــع مصرف: درمرغان تخم گذاری کـــه تخم مرغ آن ها به 
مصرف انسان می رسد، استفاده نشـــود. در موارد حساسيت به 
تایلوزین و سایر ماکرولیدها استفاده نگردد. در حیوانات واکسینه 
شده با واکسن های حساس به تایلوزین در همان زمان یا یک هفته 
قبل از آن، اســـتفاده نگردد. در حیوانات دارای نارســـایی کبدی 

استفاده نگردد. برای اسب ها استفاده نگردد.

میزان و نحوه مصرف:
درجوجه های گوشتی و پولت های جایگزین تخم گذار:

جهت كنترل و درمان بيماری های تنفسی: ۱۲۷ میلی گرم تایلوزین 
بـــه ازای  هرکیلوگرم وزن بدن (معـــادل ۵۰۸ میلی گرم پرمیکس 
فیدوزین®) یـــا ۴٫۴ كيلوگرم فیدوزین® در هرتن خوراک در ۵ روز 
اول زندگی و سپس درمان پرنده در سن ۴ – ۳ هفتگی تکرار شود 

(بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).
جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک: ۲۰ – ۱۰ میلی گرم تایلوزین 
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل ۸۰ – ۴۰ میلی گرم پرمیکس 
فیدوزین®) به مدت ۷ روز (بر اســـاس ســـن، وزن، نوع و شدت 

بیماری).

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای 
بـه دسـت آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شـود ابتـدا پرمیکس 

فیدوزین®
تايلوزين فسفات ٪۲۵ 

آنتی باکتریال / پودر مخلوط در دان

فیدوزین® را براسـاس میزان دوز تجویز شـده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک 
در ادامـه بـا ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایـت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت 
مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید. برای به دست آوردن میزان 
دوز مصرفی صحیح  تایلوزین بایسـتی بر اسـاس دوز توصیه شـده ،تعداد و 

وزن حیوانات تحت درمان، طبق فرمول زیر محاسبه گردد:

تداخل دارویی: از مخلوط كردن و مصرف همزمان فیدوزین® همراه با ساير 
آنتی بيوتيک هـــا خـــودداری گـــردد. از تجویز همزمـــان فیدوزین® با 

لینکوزآمیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد. 

زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل ازکشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از دسترس 
کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس

 های محافظ، دســـتكش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار 
اســـتفاده نمایید. در صورت تماس فیدوزین® با چشـــم 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: فویل آلومینیومی سه الیه المینت شده ۵ کیلوگرمی.

میانگین وزن بدن (کیلوگرم)
گله تحت درمان

میانگین مصرف روزانه غذای مخلوط شده (کیلوگرم) هر گونه

میلی گـرم محصـول برای هر 
میلی گرم محصول به کیلوگـرم وزن بدن در هر روز

کیلوگـرم  هـر  ازای 
غـذای مخلوط شـده 

X

=

5kg


