®

وتاكوئيد

(دگزامتازون)

)Vetacoid® (Dexametazone
گروه دارويي :ضد التهاب استروئيدي
شكل دارويي  :محلول آبی تزريقی
تركيب :هر ميلی ليتر حاوي  2/36ميلی گرم دگزامتازون به صورت فسفات سديم معادل  2ميلی گرم دگزامتازون بيس میباشد.
مكانيسم عمل:
مانند ساير گلوکوکورتيكوئيدها مانع تجمع سلولهاي التهابی از جمله ماکروفاژ و لوکوسيتها در محل التهاب شده و از فاگوسيتوز و آزاد شدن آنزيمهاااي ليزوزيماای
جلوگيري میکند و بدون تأثير بر علل التهاب باعث کاهش واکنشهاي بافتی در روند التهاب میشود.
مزيت اصلی و مهم اين دارو به انواع مشابه نظير بتامتازون و توانايی عبور آن از سد خونی مغزي میباشد.
موارد مصرف:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کتوز گاوي (استونمی)
آرتريتهاي غير عفونی (تاندونيت ،استئوآرتريت)
التهاب وتروسينوويالهاي وتري
التهابهاي جلدي بورسيت درماتيت
واژينيت
سندرم آمفيزم ريوي گاو
پنومونی آتيپيك در گاو
آلرژي
اورام پستان (در اثر استرس)
حاالت شوك و استرس

مقدار مصرف:
در موارد حاد بيماري به صورت زير توصيه میشود:
 15-5ميلی ليتر
اسب و گاو:
گوساله ،گوسفند و بز:
سگ:

 2/5-1ميلی ليتر
 1-0/25ميلی ليتر

 0/5-0/25ميلی ليتر
گربه:
در صورت نياز به فواصل  48-24ساعت تكرار شود.

نحوه مصرف:
اين دارو به شكل وريدي ،عضالنی ،زيرجلدي و داخل مفصلی مورد استفاده قرار میگيرد.
موارد عدم مصرف:
اين دارو در مواقع وجود عفونت بدون استفاده از آنتی بيوتيك نبايد مورد استفاده قرار گيرد .در سه ماه آخر آبستنی در گاو استفاده نگردد زيرا احتمال سختزايی و يا
سقط جنين را افزايش میدهد .از اين دارو همراه با ساير داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي استفاده نشود.
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت 8 :روز بعد از آخرين تزريق.
شير 5 :روز بعد از آخرين تزريق.
شرايط نگهداري:
در دماي  15-25درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداري شود .از انجماد جلوگيري شود.
بسته بندي دارو :
در ويالهاي  50ميلیليتري در جعبههاي يك عددي عرضه میگردد.
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