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(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
آمپرولیوم هیدروکلراید ........................................ ۲۵۰ گرم
اتوپابات ......................................................... ۱۶٫۸ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر:
آمپروليوم از لحاظ شكل ساختمانی مشابه تيامين (ويتامينB1) بوده 
و به صورت 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 ها در سلول های 
جـدار روده و جلوگيـری از تمايز مروزوئیت هـا اوج فعالیت خود را در 
سـه روز اول چرخه زندگی آیمریا نشـان می دهـد. اين دارو همچنين 
ممكـن اسـت باعـث متوقـف كـردن مراحل جنسـی و هـاگ گذاری 

اووسيت ها گردد.
اتوپابات با سـاختمانی مشـابه پارا آمینوبنزوئیک اسـید از جانشـین 
شـونده های آن بـوده و بـا مهارسـنتز تتراهیدروفولیک اسـید تاثیری 
مشـابه آمپرولیوم داشته و در مورد بعضی گونه های آیمریا که نسبت 
بـه آمپرولیوم مقاوم هسـتند، موثر اسـت. بیشـترین دامنـه فعالیت 
اتوپابـات در روز چهـارم چرخـه زندگـی اسـت. ترکیـب آمپرلیـوم بـا 

اتوپابات دارای اثر طیف گسترده ای است.

آمپروپالس® بر عليه گونه هـــای آیمریا در طیور از قبیل: آيمريا تنال، 
آيمريا نكاتريكس، آيمريا آســـرولينا، آیمریا برونتی، آیمریا ماگزیما و 
آیمریا میتیس و نیـــز برگونه های آیمریا آدنوئیـــدس، آیمریا مله 

آگریتیس و آیمریا گالوپاوونیس در بوقلمون موثر است.

موارد مصرف:
آمپروپالس® جهت پيشـــگيری، کنترل بيماري كوكســـيديوز 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:
جوجه گوشـــتی: ۵۰۰ گرم در هر تن دان. اين ميزان به طور مداوم تا 

۳ روز قبل از كشتار به جيره غذايی اضافه گردد.
بوقلمون: ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک. اين ميزان بايد به طور مداوم 

تا سن ۱۰-۸ هفتگی به جيره غذايی اضافه شود.
پولت های تخم گذار و مادر: ميزان توصيه شده بر اساس سن پرنده به 

قرار زير است:
• تا سن ۶ هفتگی ۴۰۰ گرم در هر تن دان (در مناطقی كه احتمال 
بروز كوكسيديوز وجود دارد ميزان دارو در اين مرحله سنی تا ۵۰۰ 

گرم در هر تن دان می تواند افزايش يابد).
• از سن ۱۲-۶ هفتگی ۳۲۵ گرم در هر تن دان.                 

• از سن ۱۸-۱۲ هفتگی ۲۵۰ گرم در هر تن دان.

آمپروپالس®
آمپروليوم ۲۵٪ + اتوپابات ٪۱٫۶۸

ضد کوکسیدیوز سنتتیک/ پودر مخلوط در دان

در نیمچه های مادری که مصرف غذا در آن ها محدود شـــده باشد، میزان 
دارو تا ۵۰۰ گرم در هر تن می تواند افزایش یابد.

توجـه:  مـدت و مقـدار مصرف با نظر دکتر دامپزشـک تعیین شـود. برای به 
دسـت آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شود ابتدا پرمیکس آمپروپالس® 
را براسـاس میزان دوز تجویز شـده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با 
۱۰۰ کیلوگـرم خـوراک و در نهایـت بـا ۱۰۰۰ کیلوگـرم خوراک بـه دقت مخلوط 

نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخل دارويی: آمپروپالس® با ويتامين ها (به استثناء ويتامين B1)، مواد 
معدنی،  آنتی بيوتيک ها و ساير محتويات جيره غذايی كه در صنعت طيور 
استفاده می شود ناســـازگاری ندارد ولی درجيره ای كه حاوی مقادير باالی 

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

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

دارو شود.

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 آمپروپالس® 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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