
محلول تهیه شده بایستی در عرض ۱۸ ساعت مصرف شود

آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
کلوپیدول ........................................................ ۲۵۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسـم اثر: كلوپيدول يک كوكسيديواستات وسيع الطيف سنتتیک 
اسـت كه مانع از متابوليسـم انرژی در سيسـتم سـيتوكروم اكسـيداز 
كوكسـيدياها شـده و بـا اثر بر روی اسـپروزوئيت هاي داخل سـلولی 
درحيوان ميزبان، از توسعه و رشد نسل اول شيزونت ها جلوگيری می

 کند. كلوپيدول در پيشگيری از كوكسيديوز ناشی از گونه های مختلف 
آيمريـا از جملـه آيمريا تنال، آيمريا نكاتريكـس، آيمريا برونتی، آيمريا 
ماگزيمـا، آيمريـا آسـرولينا، آيمريا میتیـس و آیمریـا پراکوکس مؤثر 

است.

موارد مصرف: کلوپیدال® به منظور کمک به پیشگیری از کوکسیدیوز 
در جوجه های گوشتی و پولت های تخم گذار تا سن ۱۶ هفتگی به  کار 

می رود.

موارد منع مصرف: کلوپیـــدال® نبايد در مرغان تخم گذار باالی ۱۶ 
هفته مصرف گردد.

میزان و نحوه مصرف:
درجوجه های گوشتی برای تمام دوره پرورش و پولت های تخم گذار 
(تا ســـن ۱۶ هفتگی): ۵۰۰ گرم کلوپیـــدال® در هر تن دان مصرفی 

(معادل ۱۲۵ پی پی ام کلوپیدول). 

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای 
بـه دسـت آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شـود ابتـدا پرمیکس 
کلوپیدال® را براسـاس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم 
خـوراک در ادامـه بـا ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایـت با ۱۰۰۰ کیلوگرم 

خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخل دارویی: کلوپیدال® نبايد با هر نوع ماده ديگری كه دارای 
اثرات مشابه است مخلوط شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل از کشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از 
دسترس کودکان نگهداری شـــود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با 
خوراک حتما از لباس های محافظ، دســـتكش غیر قابل نفوذ، عینک 

کلوپیدال®
کلوپیدول ٪۲۵   

ضد کوکسیدیوز سنتتیک/ پودر مخلوط در دان

ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نمایید. در صورت تماس کلوپیدال® 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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