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وتازومايد

(فوروزمايد)

)Vetazomide® (Furosemide
دسته دارويي :ديورتيك
تركيب و شکل دارو :محلول تزريقی و هر ميلیليتر حاوي  50ميلیگرم فوروزمايد میباشد.
مکانيسم عمل:
فوروزمايد اساساً به وسيله مهار باز جذب فعال سديم و آب در بخش باالرونده قوس هنله عمل میكند و در نتيجه باعث افزايش دفع آب و نمك میگردد .در عييي
حال كاهش حجم پالسما باعث افزايش توليد آلدوسترون میشود .اي افزايش انتقال مايع توبولی و از طرف ديگر ميزان بيياالي آلدوسييترون ،بيياز جييذب سييديم در
توبولهاي ديستال را تحريك كرده و بنابراي باعث افزايش دفع يونهاي هيدروژن و پتاسيم میگردد.
موارد مصرف:
وتازومايد® براي درمان سندرم ادم در موارد زير كاربرد دارد:
خيز احتقانی ب ا پرخونی وريدي ناشی از نارسايی قلبی ،انسداد جريان وريدي يا جريان لنفاتيك در اثر ترومبوز ،براي درمان ادم ناشی از كمبييود پييروت ي (كييم شييدن
پروت ي در خون) در اثر هدر رفت پروت ي با منشأ كليوي يا كبدي همراه با اختالالتی در متابوليسم پروت ي  ،وجود انگل يا سوء تغذيه كه باعث بروز ادم سرتاسري
پوست و آسيت میشود .براي درمان ادم فيزيولوژيك پستان و پرينه در گاو و ماديان در زمان زايمان و ادم غالف و كيسه بيضه در حيوانات نيير ،درمييان حمييايتی در
دفع مايعات جمع شده در حفرات بدن (قفسه سينه ،مغز و شكم) و همچني اعضاي حفرهدار بدن مثل مفاصييل ،غييالف تانييدونهييا يييا بييورس ،درمييان حمييايتی در
المينايتيس ،ميوگلوبينوري و پاراليتيك در اسبها و يا آبستنیهاي كاذب در سگها.
مقدار و روش مصرف:
محلول وتازومايد®  5درصد را بايد به صورت داخل وريدي يا داخل عضالنی تجويز نمود.
گربه و سگ 2/5- 5/5 :ميلیگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و  1-2بار در روز به فواصل 6-8
ساعت.
گاو 0/5-1 :ميلیگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و  1-2بار در روز به فواصل  12-14ساعت.
اسب 0/5-1 :ميلیگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و  1-2بار در روز به فواصل  6-8ساعت.
موارد عدم مصرف:
اسييتفاده از وتازومايييد در مييوارد نارسييايی كليييوي همييراه بييا قضييع ادرار ،كييايعات شييديد كبييدي،
گلومرولونفريييت حيياد ،نارسييايی كبييدي ،احتمييال بييروز هياوكلسييمی ،كييم ادراري بييا حضييور حالييت
دهيدراتاسيون قابل توجه و در سگها و ماديانهاي آبست و نريانهايی كه به منظييور اصييالا ني اد
نگهداري میشوند ،در زمان كاهش غلظت پتاسيم خون ممنوع است .تجويز وتازومايد® در طول سه ماهه دوم آبستنی توصيه نمیگردد.
®

تداخل دارويي:
استفاده از ساليسيالتها با مقادير باال همراه فوروزمايد ممك است منجر به مسموميت با ساليسيالت گردد .اي دارو نبايد همراه با آمفوتريسي  ،Bهيدرات كلرال و
داروهاي كد التهاب تجويز گردد.
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت 2 :روز بعد از آخري تزريق.
شير 2 :روز بعد از آخري تزريق (چهار بار شيردهی).
شرايط نگهداري:
در دماي  15-25درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداري شود .از انجماد دارو جلوگيري شود.
تذكر مهم :در صورت مشاهده كريستال ،محلول را به آرامی گرم نماييد.
بسته بندي:
يك ويال  10ميلیليتري در جعبههاي يك عددي.
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