وتوسیدر

(سیدر گاوی)

Vetocidr® Cidr
دسته دارویی :هورمونی
شکل و ترکیب دارویی :وسیله داخل واژن ،هر وسیله حاوی  1/9گرم پروژسترون.
مکانیسم اثر:
وتوسیدر® حاوی پروژسترون طبیعی بوده و با قرار دادن آن در داخل واژن به طور یکنواخت و در طول مدت معین پروژسترون را از خود آزاد میکند ،پروژسترون آزاد
شده نیز جذب دیواره واژن و نهایتاً خون دام شده و اثرات فارماکولوژیک خود را اعمال مینماید.
موارد مصرف:
• درمان کیستهای تخمدان
• درمان عدم فحلی گاو (آنستروس)
• بهبود درصد آبستنی در گیرندههای جنین
• جهت همزمانی فحلی در گاو شیری و تلیسه و گیرندههای انتقال
جنین
• ایجاد همزمانی در انتقال جنین برای گاوهای گیرنده و دهنده
• بهبود درصد آبستنی در گاوهای برگشتی (تلقیح سوم به بعد)
میزان و نحوه استفاده:
 .1درمان عدم فحلی در گاوهای آنستروس :قرار دادن وتوسیدر® به مدت  8روز و تزریق یک میلییی گییرم اسییترادیول بنییزوات (وتاسییترول®) در روز  9و
متعاقب با آن مشاهده عالیم فحلی ،تلقیح در روزهای .12-10
 .2درمان کیستهای تخمدانی :قرار دادن وتوسیدر® به مدت  12روز و تلقیح دام در روزهای .14-13
 .3جهت همزمانی فحلی در گاو شیری و تلیسه و گیرندههای انتقال جنین :قرار دادن وتوسیدر® و تزریق همزمان  2میلی گرم اسییترادیول بنییزوات
(وتاسترول®) ،خارج نمودن وتوسیدر® بعد از  8روز و تزریق پروستاگالندین (وتاالیز® یا وتاگالندین®) یک دوز در گییاو شیییری و نویید دوز در تلیسییه ،روز 9
یک میلی گرم استرادیول بنزوات (وتاسترول®) و تلقیح در روز دهم (بدون مشاهده عالیم فحلی).
 .4ابقاء آبستنی :قراردهی وتوسیدر® پنج روز بعد از تلقیح و خارج نمودن آن ،دوازده روز بعد از تلقیح ،سبب افزایش راندمان باروری میگردد.

 .5درمان و همزمانی برای تلقیح اجباری:
• روز صفر :جایگزاری وتوسیدر®  +تزریق GnRH

• روز هفتم :خارج کردن وتوسیدر® و تزریق وتاالیز® یا وتاگالندین

®

• روز نهم :تزریق دوم  GnRHو  18ساعت بعد تلقیح اجباری
 .6بهبود آبستنی در گیرندههای جنین منجمد :همزمان با انتقال جنین منجمد ،استفاده از وتوسیدر® به مدت  7روز میتواند باعث باال رفتن درصد آبستنی
گردد.
موارد منع مصرف:
• برای گاوهایی که دارای واژن طبیعی نمیباشند
• در گاوهایی که به دالیل مختلد دارای شرایط بدنی ضعید میباشند
عوارض جانبی :مشاهده نگردیده است.
زمان پرهیز از مصرف :دوره منع مورف برای شیر و گوشت وجود ندارد.
شرایط نگهداری:
در دمای کمتر از  30درجه سانتی گراد و به دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
یادآوری :از هر وتوسیدر® بیش از یک بار استفاده نشود.
بستهبندی :یک عدد وتوسیدر در یک پاکت
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