
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
سالینومایسن سدیم ............................................ ۱۲۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسـم اثر: سالینومایسین يک کوکسیدیواستات مونوواالن پلی اتر 
از گروه يونوفوره ها اسـت. فعالیت بیولوژکی سالینومایسـین ناشی از 
ویژگی آن در تشـکیل کمپلکس های یونی اسـت، به ویژه توانایی آن 
برای انتقال یون های پتاسیم به داخل و خارج از سلول. اختالل ناشی 
از غلظـت یون های بین سـلولی انـگل، فعالیت کوکسیدیواسـتات ها 
راتوضیـح می دهـد. سالینومایسـین اثـرات کوکسـیدیو اسـتاتی بـر 
اسـپوروزوئیت ها و مروزوئیت ها دارد. درمرحله بعدی شیزونت ها نیز 

به شدت از بین رفته و منجر به حداقل آسیب در روده می شود.

موارد مصرف: ساکوکس®۱۲۰ به منظور پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز 
در جوجه های گوشـــتی وپولت های جایگزین تخم گذار (تا سن ۱۲ 
هفتگی) مصرف می شـــود و بر گونه های مختلف آیمریا شـــامل: 
آ.آســـرولینا، آ.ماکزیما، آ.نکاتریکس، آ.میواتی، آ.تنال، آ.برونتی موثر 

است.

موارد منع مصرف:
در اسب، سایر تک سمی ها و بوقلمون منع مصرف دارد.

میزان و نحوه مصرف:
جوجه های گوشتی: ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک 

پولت های جایگزین تخم گذار: ۴۰۰ گرم در هر تن خوراک 

توجه:  مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای 
به دسـت آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شـود ابتدا پرمیکس را 
براسـاس میـزان دوز تجویز شـده به ترتیب با ۱۰ کیلوگـرم خوراک در 
ادامـه بـا ۱۰۰ کیلوگـرم خوراک و در نهایت بـا ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به 

دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخل دارویی: بهتر است طیور تحت درمان تا ۷ روز قبل و بعد از 
مصرف ساکوکس®۱۲۰ از تیامولین استفاده نکنند.

ساکوکس®۱۲۰
سالینومایسین سدیم ٪۱۲

ضد کوکسیدیوز / پودر میکرو گرانول مخلوط در دان

تحت لیسانس شرکت هووفارما®

5kg

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 ساکوکس®۱۲۰ با چشم ها، با آب فراوان 

شستشو داده شود.

هشدار محیط زیست : بعد از عبور ساکوکس®۱۲۰ ازدستگاه گوارش مقدار 
کمی از آن به عنوان ماده فعال دفع می شود. نیمه عمر آن در خاک ۵۰-۴۰ 
ساعت است. ساکوکس®۱۲۰ توسط گیاهان جذب نمی شود و نامحلول در 

آب است.

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.


