
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
موننسین سدیم .................................................. ۱۰۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور، بوقلمون، گوساله، بره، گاو شیری و گاو گوشتی

مکانیسم اثر:
موننسین يک کوکسیدیواستات مونوواالن پلی اتر از گروه يونوفوره ها 
است که عمل ضدکوکســـیدیوزی را برعلیه برخی از گونه های آیمریا 
انجام داده و بر روی تروفوزوئیت ها در اولین مرحله تقسیم شیزوگونی 

تاثیر می گذارد.

موارد مصرف:
پل کوکس® به منظور کمک در کنترل و پیشـــگیری از کوکسیدیوز در 
جوجه های گوشـــتی و پولت های تخم گذار تا سن ۱۶ هفتگی، که به 
وسیله آیمریا تنال، آ.آســـروولینا، آ.میوواتی، آ.برونتی، آ.ماکسیما و 
آ.نکاتریکس ایجاد می گردد، استفاده می شود. همچنین جهت کمک 
در کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در بوقلمون تا سن ۱۶ هفتگی که 
آیمریا  اگریمیتیس و  آیمریا ملـــه  آدنوئیدوس،  آیمریا  به وســـیله 
گالوپاوونیس ایجاد می شود و در نشخوارکنندگان برای افزایش وزن 
و بهبود ضریب تبدیل غذا با پیش معده توسعه یافته (گوساله و بره 
از شـــیر گرفته) و در گاوهای شیری برای پیشـــگیری از کتوز مورد 

استفاده قرار می گیرد.

اخطار: محدوده درمانی به دوز کشنده
[mg/kg, orally ۴۷±۲۸۴ = LD۵۰chicks] موننسین بسیار نزدیک 
است، بنابراین می بایست دوز دقیق و در سطوح توصیه شده مصرف 

گردد.

موارد منع مصرف: خوراک حاوی موننســـین، در طیور تخم گذار، 
بوقلمون (بیشـــتر از ۱۶ هفته)، پرندگان آبزی، مرغ های شاخ دار و 
سایر گونه های پرندگان نباید مصرف گردد. برای اسب و سایر تک

 سمی ها منع مصرف دارد.

میزان و نحوه مصرف: 
نحوه مصـــرف به صورت خوراکی و از طریق مخلوط کردن با خوراک 

است.

پل کوکس®
موننسین سدیم ٪۱۰

ضد کوکسیدیوز / پودر گرانول مخلوط در دان

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای به دست 
آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شود ابتدا پرمیکس را براساس 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.

اریترومایســـین،  تیامولین،  داروهـــای  با  دارويی: موننســـین  تداخل 
و  سولفادیمتوکسین  (ســـولفادیمیدین)،  سولفامزاتین  اولواندومایسین، 

سولفاکینوکسالین تداخل دارویی داشته و منع مصرف دارد.

عوارض جانبی:  در صورت مســـمومیت حاد (مصرف بیش از دوز توصیه
 شده) ممکن است کاهش رشـــد و مسمومیت (به صورت از دست دادن 

اشتها، لرزش، فلجی اندام و مرگ) رخ دهد.

زمان پرهیز از مصرف: ۳ 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، دستكش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار 
اســـتفاده نمایید. در صورت تماس پل کوکس® 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.
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