در دم��ای زی��ر  25 ° Cدر جای خش��ک و دور از نور نگه
داری شود.
از ی��خ زدگی پرهیز ش��ود و باقیمان��ده دارویی مصرف
نگردد.

 12موارد هشدار:
اف��رادی که تزری��ق را انجام می دهند بای��د از تماس
پوست و دهان با دارو جلوگیری کنند .در صورت تماس
تصادفی الزم است که ناحیه با آب شسته شود.
در افرادی که دارای حساسیت به پنی سیلین هستند
توصیه می شود از تماس با دارو پرهیز کنند
شرکت هزار طب تهران
سعادت آباد ،عالمه جنوبی ،ساختمان توس ،طبقه  ،6واحد 110
تلفن)+21( 88692828 :
فاکس)+21( 88690808 :

 1کمپانی سازنده :بیووتا  ،جمهوری چک .
وارد کننده انحصاری  :شرکت هزار طب تهران
 2سوسپانسیون داخل پستانیGamaret
 3هر اپلیکاتور ش��امل  10 mlاز سوسپانس��یون روغنی
سفید رنگ حاوی موارد ذیل :
 .1پروکایی��ن بنزی��ل پن��ی س��یلیوم .2نئومایس��ین

Penicillinو  Dihydrostreptomycinو Neomycin
می باشند .
 5موارد منع مصرف :افزایش حساسیت به آنتی بیوتیک
پنیسیلین
 6عوارض جانبی :در بعضی موارد بعد از تزریق اول ممکن
است باعث افزایش حساس��یت با عالئم ترشح بزاق ،

روش مص��رف :محل تزریق با آب ولرم با دقت شس��ته
شده و سپس خشک گردد .نوک سینه ضد عفونی شود
و بعد از برداشتن کاور پالستیکی اپلیکاتور داخل مجرای
نوک سینه قرار داده ش��ود .بعد از تزریق محل تزریق
ماس��اژ داده ش��ود و در ص��ورت نیاز بع��د از  24تا 48
ساعت تکرار شود.

.3دی هی��درو استرپتومایس��ین  .4نـــووبیوس��ین
.5پردنیزولون
 4موارد مصرف :درمان التهاب پس��تانی حاد و مزمن در
گاوه��ا در دوره های ش��یردهی که منجر به عفونت به
میکروارگانیسم هایی که حساس به  Novobiocin:و

تنگی نفس  ،التهاب پوستی در ناحیه سر و پرینه شود.
 7حیوان هدف  :گاو شیرده
 8دوز مصرفی  :محتوی اپلیکاتور ( )10 mlاز محلول آماده
مصرف می بایس��ت در کارتیه ی درگیر بعد از تخلیه ی
شیر از پستان تزریق گردد.

 9دس��تورالعمل مصرف بهینه  :قب��ل از تزریق اپلیکاتور
تکان داده شود.
 10طول دوره ی پرهیز از مصرف  :گوشت  7 :روز
شیر 72 :ساعت
 11موارد نگه داری  :دور از دسترس اطفال نگه داری شود.

