انرووت® ( %10انروفلوکساسین)

)Enrovet® 10% (Enrofloxacin
گروه دارویی :آنتی بیوتیک
ترکیب دارو :هر میلی لیتر دارو حاوی  100میلی گرم انروفلوکساسین میباشد.
مکانیسم عمل:
انروفلوکساسین داروی باکتریوساید وسیع الطیف از گروه فلوروکینولونها میباشد که از طریق مهار آنزیم  DNA-Gyraseباعث توقففف همانندسففازی
 DNAمیگردد و  DNAرا به قطعات کوچک و غیرفعال تبدیل مینماید و در نتیجه باعث مرگ باکتریها میشود .ایففن دارو بففرای کنتففرل و درمففان
بیماریهای ناشی از باکتریهای گرم منفی (اشرشیاکلی ،سالمونال ،پاستورال ،هموفیلوس و مایکوپالسففماو و بففاکتریهففای گففرم م(بففا (اسففتافیلوکو ،
استرپتوکو  ،کورینه باکتریوم ،کلستریدیوم ،لیستریا مونوسیتوژنزو استفاده میگردد.
فارماکوکینتیک دارو:
پس از تزریق میزان  2/5میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گوساله حففداک(ر
بعد از یک ساعا ،غلظا انروفلوکساسین  0/9میلی گرم در هففر میلف ی لیتففر سففرم
خواهد بود ولی همزمان غلظا آن در بافاهایی از قبیل ریه ،قلف  ،کبففد ،کلیف ه و
سیستم لنفاوی  3-2برابر غلظا دارو در  CSFاسا .دارو هم از طریف ق کلیف وی و
هم از راه غیر کلیوی دفع میشود .بین  50-15درصد دارو بصورت تغییر نیافتففه از
طریق ادرار (هم از طریق ترشح توبولی و هم از طریق فیلتراسیون گلومرولیو دفففع
میگردد .باقیمانده دارو از طریق مدفوع دفع میشود .نیمففه عمففر دارو سففه سففاعا
اسا.
موارد مصرف:
تجویز دارو بصورت زیرجلدی اسا .در گاو ،گوسفند ،بز و شتر ،تزریق بصورت زیرجلدی و عضالنی اسا .انرووت®  %10جها درمان بیماریهای ناشی
از باکتریهای گرم م(با ،گرم منفی و مایکو پالسما و نیز بعضی عفوناهای ثانویه متعاق بیماریهای ویروسی به کار میرود .از ایف ن دارو در درمففان
عفونا های ادراری ،تنفسی ،گوارشی ،پوستی و بافاهای نرم استفاده میشود.

انروفلوکساسین در گاو ،گوسفند ،بز ،شتر و خرگوش بیشتر جها درمان عفوناهای گوارشی (سالمونلوز ،کلی باسیلوز ،پاستورلوزو و عفوناهففای تنفسف ی
(برونکوپنومونی ،پلوروپنومونی و عفوناهای مایکو پالسماییو استفاده میشود.
در سگ و گربه در درمان عفوناهای گوش خارجی و استئومیلیا کاربرد درمانی دارد.
برای گاو ،گوسفند ،بز و شتر 2/5 ،میلی گرم انروفلوکساسین به ازای هر کیلوگرم وزن دام (یک میلی لیتر به ازای هر  40کیلوگرم وزن دام زندهو تجففویز
می گردد .در موارد درگیری شدید ریوی ،سالمونلوز و اگاالکسی واگیردار مقدار مصرف را بایستی دو برابر نمود .دوره درمان در موارد عادی  3روز متوالی
اسا و در درگیری شدید تا  5روز توصیه میشود.
موارد منع مصرف:
در گاو که شیر آن به مصرف انسان میرسد و در گوساله جوان منع مصرف دارد.
بدلیل احتمال ایجاد ضایعات در بافاهای غضروفی و مفاصل مصرف گروه فلوروکینولونها در حیوانات در حال رشد توصیه نمیگردد.
مصرف دارو در سگهای زیر یک سال و گربههای زیر هشا ماه مجاز نمیباشد.
دوره پرهیز از مصرف:
گوشا 7 :روز پس از آخرین تزریق دارو.
شرایط نگهداری:
در دمای  25-15درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمایید .از انجماد دارو جلوگیری نمایید.
بستهبندی:
در ویالهای  50میلیلیتری در جعبههای یک عددی عرضه میگردد.
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