®

وتوفن

(کتوپروفن)

)Vetofen® (Ketoprofen
شکل و ترکیب دارویی:
محلول آبی تزریقی و هر میلی لیتر از محلول حاوی  100میلی گرم کتوپروفن میباشد.
فارماکولوژی و مکانیسم عمل:
کتوپروفن یک ضد التهاب غیر استروئیدی از گروه اسید پروپیونیک است .کتوپروفن از طریق مهار سیکلواکسیژناز که مهمترین آنزیم در تب دیل آراش یدونیک
اسید به پروستاگالندین ،پروستاسیکلین و ترومبوکسان میباشد ،اثر ضد التهابی ،ضد تب و ضد دردی خود را انجام میدهد.
موارد مصرف:
وتوفن® در اسب و گاو به عنوان دارویی با خواص ضد التهابی ،ضد درد و ضد تب قوی
در موارد مختلف به کار میرود.
اسب :در درمان التهابات غیر عفونی سیستم عضالنی-استخوانی به شرح ذیل به کار
میرود:
• التهاب سینوویالهای وتری ،التهاب مفاصل ،الته اب تان دونه ا ،اس تکوکندریت،
التهاب ضریع استخوان ،تورم تاج سم ،التهاب نسوج نرم ،التهاب و دردهای بعد از
جراحی.
• درمان دردهای احشایی در دل درد اسب.
گاو:
• درمان التهابات غیر عفونی سیستم عضالنی-استخوانی
• درمان حمایتی در ورم پستان حاد ،ادم و خیز پستانی

• درمان التهابات دستگاه تنفس
• دل درد
مقدار و روش مصرف:
به روش عضالنی یا آهسته وریدی مصرف شود.
• گاو :روزانه  3میلی گرم کتوپروفن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت وریدی یا عضالنی به مدت  3روز متوالی یا  3میلی لیت ر ب ه ازای ه ر 100
کیلوگرم وزن بدن به مدت  3روز.
• اسب :روزانه  2/2میلی گرم کتوپروفن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت وریدی یا عضالنی یا  1/1میلی لیتر به ازای هر  50کیل وگرم وزن ب دن
به مدت  5روز متوالی.
موارد منع مصرف:
• در دامهای حساس به داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مصرف نشود.
• دامهایی که از ضایعات دستگاه گوارش یا خونریزیهای داخلی و یا نارسایی شدید کبد و کلیه رنج میبرند.
• از تزریق داخل مفصلی خودداری فرمایید.
• مصرف این دارو در اسبهای در حین مسابقه مجاز نمیباشد.
• در طول دوره درمان ،آب کافی در اختیار دام قرار دهید.
• با سایر داروهای دامپزشکی در یک سرنگ مخلوط نشود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت 7 :روز
شیر 1 :روز
شرایط نگهداری:
در دمای کمتر از  30درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود .از انجماد دارو جلوگیری شود.

بستهبندی:

در ویالهای  50میلیلیتری در جعبههای یک عددی عرضه میگردد.
0098 21 7788 3198

0098 21 7770 2066
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