
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
اکسی تتراسایکلین بیس ...................................... ۵۰۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

وسـیع الطیف  آنتی باکتریـال  تتراسـایکلین  اکسـی   اثـر:   مکانیسـم 
باکتریواسـتاتیک اسـت که متعلق به گروه تتراسـایکلین ها بوده و در 
برابـر طیف وسـیعی از باکتری های گرم مثبـت و گرم منفی، همچنین 
مایکوپالسـماها، ریکتزیا هـا، کالمیدیاها، برخی از پروتوزوآها و سـایر 
عفونت های حسـاس به اکسـی تتراسـایکلین مؤثر است که از طریق 
اسـید ریبونوکلئیـک  ترانسـفراز  آمینوآسـیل  اتصـال  از  ممانعـت 
(aa- tRNA) بر روی تحت واحد S۳۰ ریبوزوم از سنتز پروتئین باکتری

 های در حال رشد جلوگیری می کند. 

موارد مصرف: فیُدکس® جهت کنترل و درمان ســـینوویت عفونی، 
وبای طیور، عفونت کیســـه های هوایی درطیور، هگزامیتیازیس و 

بیماری تاج آبی دربوقلمون به کار میرود.

موارد منع مصرف:
در موارد حساسيت به گروه تتراســـايكلين ها و نارسايی كبدی و 

كليوی استفاده نگردد.
درمرغان تخم گذاری که تخم مرغ آن ها به مصرف انسان می رسد، 

استفاده نگردد.

میزان و نحوه مصرف:
طیور: (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)

• کنترل ســـینوویت عفونی ناشی از مایکوپالسما سینوویه و وبای 
طیور ناشی از پاستورال مولتی سیدا حساس به اکسی تتراسایکلین: 
۴۰۰ - ۲۰۰  گـــرم فیُدکس® در تن خوراک به مدت ۱۴- ۷ روز بطور 

مداوم.

• کنترل بیماری مزمن تنفســـی (CRD) و عفونت کیسه های هوایی 
ناشی از مایکوپالسما گالیسپتیکوم و اشرشیاکولی (E.Coli) حساس 
به اکسی تتراسایکلین : ۸۰۰ گرم فیُدکس® در تن خوراک به مدت ۱۴- 

۷ روز بطور مداوم.

• کاهش مرگ و میر ناشـــی از عفونت کیســـه هوایی ناشی از 
اشرشـــیاکولی   (E.Coli) حساس به اکسی تتراسایکلین: ۱۰۰۰ گرم 

فیُدکس® در تن خوراک به مدت ۵ روز بطور مداوم.

بوقلمون: (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)

• کنترل سینوویت عفونی ناشی از مایکوپالسما سینوویه حساس به 
اکسی تتراسایکلین: ۴۰۰ گرم فیُدکس® در تن خوراک به مدت ۷-۱۴ 

روز بطور مداوم.

فیُدکس®
اکسی تتراسایکلین ٪۵۰

آنتی باکتریال / پودر مخلوط در دان

• کنترل هگزامیتیازیس ناشـــی از هگزامیتا مله آگریتیس حساس به اکسی 
تتراســـایکلین: ۲۰۰ گرم فیُدکس® در تن خوراک به مدت ۱۴-۷ روز بطور 

مداوم.

• کنترل عوامل باکتریایی پیچیده مرتبط با بیماری تاج آبی (التهاب روده ای 
ویروسی کرونا، التهاب روده ای مسری) حساس به اکسی تتراسایکلین: ۵۰ 
میلی گـــرم فیُدکس® به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در تن خوراک به 

مدت ۱۴-۷ روز بطور مداوم.

توجـه: مـدت و مقدار مصـرف با نظر دکتر دامپزشـک تعيين گـردد. برای به 
دسـت آوردن مخلـوط یکنواخت توصیه میشـود ابتدا پرمیکس را براسـاس 
میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم 
خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط 

یکنواختی به دست آید.

تداخل دارویی: از مصرف فیُدکس® همراه با کینولون ها، پنی سيلين، پلی
سديم  بيكربنات  نئومايسين،  باسیتراسین،  استرپتومایسین،   ميكسين-ب، 
خودداری گردد. مصرف کاتیون ها مانند منیزیم، منگنز، آهن و آلومینیوم با 
گروه تتراسایکلین ها بدلیل تشکیل شالته باعث کاهش اثر آن ها می شود. 

زمان پرهیز از مصرف: ۷ 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 
استفاده نماييد. در صورت تماس فیُدکس® 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: فویل آلومینیومی سه الیه المینت شده ۵ کیلوگرمی.
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