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در گاوهای شیری

آنتی بیوتیک های تجویز شده به جهت درمان 
ورم پستان یا عفونت های تنفسی است )1(. %60

فاکتورهای کلیدی

ورم پستان محیطی پنوموني

ای. کالی متداول ترین پاتوژن جدا شده از پستان است.  •
رخداد آن در حال افزایش است )2(.  •

عفونت معموالً در خالل دوره خشکی اتفاق می افتد.  •
تظاهرات بالینی عمدتًا در سه ماه اول شیردهی اتفاق   •

افتاده و عالئم آن شامل:
التهاب  -

تغییر ظاهر شیر  -
SCC افزایش  -

عالئم عمومی )تب، افسردگی، بی اشتهائی(  -
درمان شامل:  •

تزریق یک آنتی بیوتیک سیستمیک موثر و کارآمد   -
مانند ماربوفلوکساسین )3(

تزریق یک ضدالتهاب غیراستروئیدی )4(  -
یک درمان موثر شامل دوره کوتاه باقي مانده در شیر   •
شیر  اولیه،  حالت  به  دام  بازگشت  بر  عالوه  که  بوده 
طبیعی تولید کرده و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به 

صرفه باشد. 

پنومونی
شامل چند عامل باکتریائی است از جمله: 	•

پاستورال مولتو سیدا  -
منهیمیا همولیتیکا  -

هموفیلوس سومنی  -
مایکوپالسما بویس  -

در تلیسه های 1 تا 5 ماهه شایع است. 	•
در دام های بالغ پس از زایش گزارش شده است. 	•

ممکن است گوساله ها پس از فاز حاد BRD، به صورت  	•
مزمن بیمار باقی بمانند.

هزینه ها شامل )5(:  	•
تاخیر در رشد  -

افزایش فاصله زمانی تا اولین زایش  -
افزایش احتمال سخت زائی  -

درمان شامل: 	•
تزریق یک آنتی بیوتیک به صورت تک دز، وسیع الطیف،   -

وابسته به دز، مثل ماربوفلوکساسین )6(
تزریق یک ضدالتهاب غیراستروئیدی  -

موارد مورد نیاز درمان
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 در گاوهای گوشتی

فاکتورهای کلیدی

موارد مورد نیاز درمان

%37

)BRD( بیماری تنفسی گاوها

بیشترین عامل شناسایی شده در: 	•
سیستم پرورش گاو-گوساله  -

واحدهای پرواربندی  -
علیرغم استفاده از واکسن و پیشرفت در مدیریت جایگاه و نگهداری حیوان، BRD باز هم یک بیماری مهم  	•

بوده که به تولید گاوهای گوشتی خسارت وارد می کند.
متداول ترین پاتوژن های جدا شده عبارتند از: 	•

منهیمیا همولیتیکا  -
پاستورال مولتو سیدا  -
هموفیلوس سومنی  -

مایکوپالسما بویس  -
بیشتر در فصول پائیز و زمستان اتفاق می افتد. ریسک فاکتورها شامل: 	•

دمای پائین  -
اختالف دمائی زیاد بین شب و روز  -

تهویه نامناسب  -
شرایط استرس زا  -

افزایش پاتوژن های تنفسی   -
درمان شامل: 	•

تزریق یک آنتی بیوتیک به صورت تک دز، وسیع الطیف، وابسته به دز، مثل ماربوفلوکساسین )6(   -
تزریق یک ضدالتهاب غیراسترئیدی  -

آنتی بیوتیک تجویز شده به جهت درمان 
پنومونی می باشد )1(.

ایمن

کارآیی باال دوره کوتاه 
باقی مانده در 

گوشت

وسیع الطیف

اثر سریع

تزریق راحت

پنومونی

زخم

لنگش

متریت
سایر 

بیماري ها
در گاوهای شیری

آنتی بیوتیک های تجویز شده به جهت درمان 
ورم پستان یا عفونت های تنفسی است )1(. %60

فاکتورهای کلیدی

ورم پستان محیطی پنوموني

ای. کالی متداول ترین پاتوژن جدا شده از پستان است.  •
رخداد آن در حال افزایش است )2(.  •

عفونت معموالً در خالل دوره خشکی اتفاق می افتد.  •
تظاهرات بالینی عمدتًا در سه ماه اول شیردهی اتفاق   •

افتاده و عالئم آن شامل:
التهاب  -

تغییر ظاهر شیر  -
SCC افزایش  -

عالئم عمومی )تب، افسردگی، بی اشتهائی(  -
درمان شامل:  •

تزریق یک آنتی بیوتیک سیستمیک موثر و کارآمد   -
مانند ماربوفلوکساسین )3(

تزریق یک ضدالتهاب غیراستروئیدی )4(  -
یک درمان موثر شامل دوره کوتاه باقي مانده در شیر   •
شیر  اولیه،  حالت  به  دام  بازگشت  بر  عالوه  که  بوده 
طبیعی تولید کرده و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به 

صرفه باشد. 

پنومونی
شامل چند عامل باکتریائی است از جمله: 	•

پاستورال مولتو سیدا  -
منهیمیا همولیتیکا  -

هموفیلوس سومنی  -
مایکوپالسما بویس  -

در تلیسه های 1 تا 5 ماهه شایع است. 	•
در دام های بالغ پس از زایش گزارش شده است. 	•

ممکن است گوساله ها پس از فاز حاد BRD، به صورت  	•
مزمن بیمار باقی بمانند.

هزینه ها شامل )5(:  	•
تاخیر در رشد  -

افزایش فاصله زمانی تا اولین زایش  -
افزایش احتمال سخت زائی  -

درمان شامل: 	•
تزریق یک آنتی بیوتیک به صورت تک دز، وسیع الطیف،   -

وابسته به دز، مثل ماربوفلوکساسین )6(
تزریق یک ضدالتهاب غیراستروئیدی  -

موارد مورد نیاز درمان

ایمن

کارآیی باال دوره کوتاه 
باقی مانده در شیر

وسیع الطیف

اثر سریع

تزریق راحت

ورم پستان

زخمپنومونی

لنگش

متریت

سایر 
بیماري ها



کارآیي کلي

کارآیی چندگانه: طیف عمل وسیع

عفونت های تنفسی                                          ورم پستان ای. کالی

روش های تزریق

•	وریدی: 
- جهت اهداف دامپزشکی

- شروع اثر سریع
- ورم پستان ای. کالی

•	زیرجلدی:
- جهت تزریق راحت

- ورم پستان ای. کالی
•	عضالنی:

- جهت تزریق راحت
- بیماری تنفسی گاوها

دوره کوتاه باقی مانده در شیر و گوشت

وریدی / زیرجلدی:
- شیر: 36 ساعت
- گوشت: 6 روز

عضالنی:
- شیر: 72 ساعت
- گوشت: 3 روز

کارآیی باال

دوره کوتاه 
باقي مانده در شیر 

و گوشت 

روش هاي تزریق 
مختلف

کاربردهاي 
متعدد

کارآیي کلي

ماربوکس در گاوها

انتشار فوق العاده در اکثر بافت ها و حساسیت باالی باکتری های پاتوژن )8-7(.فعالیت باکتریسیدی وابسته به دز

- مقاوم در برابر ضربه
- جابجائی آسان

تزریق با دو دز متفاوت 

تک دز
mg/kg -
- عضالنی

- بیماری تنفسی گاوها

 تزریق روزانه به مدت 3 روز
mg/kg -

- وریدی یا زیرجلدی
- ورم پستان

•	بسیار مفید:
- در پیشگیری از ظهور پاتوژن های بسیار مقاوم

- جهت ریشه کنی باکتری که در MIC باالتر نزدیک به 
نقطه انفصال مقاوم تکامل پیدا می کنند 

 MIC50 > اخذ سریع غلظت -
- حجم کم تزریق

- مقاومت باال
- وزن کم

82

ویالهاي پیشرفته 
CLAS

کارآیی باال

تزریق با دو دز 
متفاوت



کارآیي کلي

ماربوکس در گاوها

انتشار فوق العاده در اکثر بافت ها و حساسیت باالی باکتری های پاتوژن )8-7(.فعالیت باکتریسیدی وابسته به دز

- مقاوم در برابر ضربه
- جابجائی آسان

تزریق با دو دز متفاوت 

تک دز
mg/kg -
- عضالنی

- بیماری تنفسی گاوها

 تزریق روزانه به مدت 3 روز
mg/kg -

- وریدی یا زیرجلدی
- ورم پستان

•	بسیار مفید:
- در پیشگیری از ظهور پاتوژن های بسیار مقاوم

- جهت ریشه کنی باکتری که در MIC باالتر نزدیک به 
نقطه انفصال مقاوم تکامل پیدا می کنند 

 MIC50 > اخذ سریع غلظت -
- حجم کم تزریق

- مقاومت باال
- وزن کم

82

ویالهاي پیشرفته 
CLAS

کارآیی باال

تزریق با دو دز 
متفاوت



می باشد  فلوروکینولون ها  گروه  به  متعلق  و  باکتریسید  سنتتیک،  آنتی بیوتیک  یک  ماربوفلوکساسین  فارماکودینامیکی:  خصوصیات   .100mg/ml ماربوکس 
که با مهار DNA ژیراز عمل می کند. ماربوفلوکساسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف بوده که در آزمایشگاه علیه طیف وسیعی از باکتری ها به خصوص گرم 
منفی و گرم مثبت موثر می باشد. موارد مصرف: در گاو شامل: ورم پستان حاد )ایجاد شده توسط سویه هاي E. coli حساس به ماربوفلوکساسین(. درمان 
عفونت هاي تنفسي ایجاد شده توسط گونه هاي: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni and Mycoplasma bovis. متریت. 
عفونت هاي روده اي در نوزادان )ناشي از E.coli و Salmonella(. دز و نحوه مصرف: عفونت هاي تنفسي: دوز توصیه شدهmg/kg 8 یا 2ml/25kg به صورت 
تزریق عضالني تک دوز. ورم پستان حاد، متریت و عفونت هاي روده اي نوزادان: دوز توصیه شدهmg/kg 2 یا 1ml/50kg به صورت تزریق زیر جلدي روزانه به 
مدت 3 روز متوالي. اولین تزریق مي تواند به صورت داخل وریدي نیز تجویز شود. در صورتي که حجم تزریق بیش از 20 میلي لیتر باشد باید در 2 یا 3 محل 
مجزا تزریق شود. دوره منع مصرف:  تزریق عضالني: گوشت و الشه 3 روز، شیر 72 ساعت. تزریق زیر جلدي:  گوشت و الشه 6 روز، شیر 36 ساعت. احتیاط: 
در حیوانات با حساسیت باال به فلوروکینولون ها استفاده نشود. در موارد مقاومت پاتوژن ها به سایر فلوروکینولون ها استفاده نشود. شرایط نگهداري: در دماي 

زیر 30 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ویال 100 میلي لیتري. ساخت: شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

گاو
یکبار تزریق به مدت 3 روزتک دز

1ml/50kg

وریدی – زیرجلدی
حجم کم تزریق

ورم پستان ای. کالی

دوره پرهیز از مصرفدوره پرهیز از مصرف
گوشت: 3 روز

شیر: 72 ساعت
گوشت: 6 روز

شیر: 36 ساعت

4ml/50kg

عضالنی
جابجایی کم دام

بیماری تنفسی گاو

Marb    x®

Marb    xMarb    x
� ts your demands

MARBOX 100 mg/ml solution for injection for Cattle and pigs (sows). COMPOSITION: Each ml contains: 100 mg Marbo� oxacin. Indications: in cattle: Therapeutic treatment of respiratory infections 
caused by sensitive strains of Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica and Histophilus somni. Therapeutic treatment of acute mastitis caused by E. coli strains sensitive to marbo� oxacin 
during the lactation period. In sows: Treatment of Metritis Mastitis Agalactiae Syndrome caused by bacterial strains sensitive to marbo� oxacin. DOSAGE: Cattle: Intramuscular use: - Respiratory 
infections:The recommended dosage is 8 mg/kg bodyweight i.e. 2 ml/25 kg bodyweight in a single injection. If the volume to be injected is more than 20 ml, it should be divided between two or 
more injection sites. Subcutaneous use: - Acute mastitis:
The recommended dosage is 2 mg/kg i.e. 1 ml/50 kg bodyweight in a single daily injection, for 3 days. The � rst injection may also be given by the intravenous route too. Sows: Intramuscular use:
The recommended dosage is 2 mg/kg i.e.1 ml/50kg bodyweight in a single daily injection by intramuscular route, for 3 days. WITHDRAWAL PERIOD: Cattle: Intramuscular: Meat and o� al: 3 days - Milk :
72 hours Subcutaneous: Meat and o� al: 6 days - Milk: 36 hours. Sows: Intramuscular: Meat and o� al: 4 days. CONTRAINDICATIONS: Do not use in animals with known hypersensitivity to � uoroquinolones. 
Do not use in cases where the pathogen involved is resistant to other � uoroquinolones (cross resistance). ADVERSE REACTIONS:  Administration by the intramuscular route may cause in cattle 
transient local reactions such as pain at the injection site and slight muscular in� ammatory lesions (resulting in � brosis). The process of cicatrisation starts rapidly (varying from � brosis to synthesis 
of extracellular matrice and collagen) and may persist for at least 15 days after injection. Administration by the subcutaneous route may induce slight to moderate oedema at the injection site.
A moderate pain on palpation of the injection site occurred in some animals. In pigs, administration by the intramuscular route may induce very transient slight oedema and mild in� ammatory 
lesions at the injection site persisting for 12 days after injection.For the injections, the neck should be preferred in cattle and pigs. 
No other undesirable e� ects have been observed in cattle and pigs.
LEGAL CATEGORY: List 1. Use only under veterinary prescription. PACK SIZE: CLAS vials: 50, 100, 250 & 500 ml cardboard box.

REFERENCES
1. Market Study - biosat survey. France 2009 / 2.   Bradley AJ., Green MJ. Adaptation of Escherichia coli to the bovine mammary gland.  J Clin Microbiol 2001;39: 1845 –9 / 3.   Serieys F. Le traitement 
ciblé des mammites. Journée Nationales GTV 2010 / 4.   McDougall D., Bryan MA., Tiddy RM. E� ect of treatment with the non steroidal anti-in� ammatory meloxicam on somatic cell count and culling 
of dairy cows with mild clinical mastitis. Proceedings of the 5th IDF  Mastitis Conference 2010. / 5.   Stanton A. Challenges and opportunities for managing respiratory disease in dairy calves.  Anim 
Health Res Rev. 2009;10(2):113-5 / 6.   Guin B. Antibiothérapie raisonnée dans le cadre des BPIE. Journées nationales GTV 2010 / 7.   Lecoeur-Bitchatchi S., Kolf-Clauw M. Les nouvelles quinolones en 
medicine vétérinaire. Recueil de médecine vétérinaire 175 :7-15 / 8.   Schneider M., Vallé M, Woehrlé F., Boisramé B. Pharmacokinetics of marbo� oxacin in lactating cows after repeated intramuscular 
administrations and pharmacodynamics against mastitis isolated strains. J Dairy Sci 2004;87:202-211 / 9.   Guyonnet  Study report: BEQ/C589.3/0948. Ceva Internal data 2009 / 10.   Guyonnet  Study 
report: BEQ/589C1/0745. Ceva Internal data 2009 / 11.   ECDC, EFSA, SCENIHR. Joint opinion on antimicrobial resistance focused on zoonotic infections EFSA Journal 7:1372. 2009 / 12.   Radostits 
OM., Gay CC., Hinchcli�  KW., Constable PD. Mastitis-metritis- agalactia syndrome in sows. Veterinary medicine: 754-759 / 13.   Guyonnet  Study report: BEQ/C589.0/0939. Ceva Internal data 2010.

Ceva Santé Animale S.A.
10, av. de La Ballastière - 33500 Libourne - France 
Tél : 00 33 (0) 5 57 55 40 40 - Fax : 00 33 (0) 5 57 55 41 98
www@ceva.com - contact@ceva.com

CATTLE PIG
ONE SHOT ONCE DAILY 3 DAYS ONCE DAILY 3 DAYS

- 4 ml/50 kg
- IM
- less handling
-  bovine respiratory 

disease

- 1 ml/50 kg
- IV - SC
- low volume of injection
- E. coli mastitis

- 2 mg/kg
- IM
- fast action
-  mastitis – metritis –

agalactiae syndrome

WITHDRAWAL PERIOD

Meat: 3 days
Milk: 72h

Meat: 6 days
Milk: 36h

Meat: 4 days
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سوسپانسیون و قابلیت به سرنگ کشیدن بهتر 

ویال CLAS مقاوم در برابر ضربه

         بدون باقی مانده در شیر

 50 mg/mL سفتیوفور هیدروکلراید



ویال CLAS سواکسل استفاده از آن را در شرایط فیلد بسیار راحت می کند

فرموالسیون جدید سواکسل طوری طراحی شده است که تزریق بسیار راحت انجام شود

بنا به تجربه طوالنی شرکت سوا:

سوسپانسیون آماده تزریق 

سوسپانسیون سواکسل: 5 برابر ویسکوزیته بهتر! سرعت تزریق: 6 برابر سریع تر!

حل شدن راحت، قابلیت به سرنگ کشیدن آسان



سفتیوفور: یك "باید" در آنتی بیوتیك تراپی

 سفالوسپورین نسل سوم

 خاصیت باکتریسیدی

 بدون باقی مانده در شیر

گاو

 کلستریدیوم پرفریجنس

 استرپتوکوکوس آگاالکتیه

 استرپتوکوکوس دیس گاالکتیه

 استرپتوکوکوس یوبریس

 درماتوفیلوس کونگولنس

 استافیلوکوکوس آرئوس

 تروپرال )آرکانوباکتر( پایوژنز

 منهیمیا همولیتیکا

 پاستورال مولتوسیدا

 هیستوفیلوس سومنی

 ای. کالی

 گونه های سالمونال

 فوزوباکتریوم نکروفوروم

 باکتریوئیدس مالنینوجنیکیوس

گرم منفي )-(

گرم مثبت  )+(

وسیع الطیف علیه باکتری های گرم مثبت )+( و منفی )-(



سواکسل RTU: با تاثیر فوق العاده

همبستگی بیولوژیکی عالی در آزمایشگاه

غلظت پالسمائی پس از تزریق 2 نوع سفتیوفور RTU مختلف

طيف اثر

تاثیر بر روی بیماری های تنفسی

BRD متداول ترین علت وقوع و مرگ و میر در گاوها می باشد. این بیماری کمپلکس پیچیده ای از عوامل مختلف 
از جمله باکتری را شامل می شود. آنتی بیوتیك ها باعث کاهش میزان بیماری و مرگ در موارد BRD می شوند.

تاثیر بر روی اندام های حرکتی

فلگمون  دارد.  فحلی  بیان  بروز  کاهش  با  تولیدمثل  روی  بر  چشمگیری  تاثیر  رات  فوت 
بین انگشتی نیز با 10% کاهش تولید شیر همراه است.

تاثیر بر روی متریت

به خصوص  عفونی  عوامل  دخیل اند.  متریت  بیماری زائی  در  بسیاری  فاکتورهای 
باکتری های فرصت طلب مثل ای. کالی در این بیماری نقش مهمی دارند.



استفاده بسیار راحت 

CLAS ویژگی های ویال

مقاوم در برابر ضربه های احتمالی

سبك و استفاده آسان

ایمني در تزریق و جابجائی راحت

تضمین محصول با کیفیت باال 



گونه

سواکسل RTU. سوسپانسیون سفتیوفور هیدروکلراید جهت تزریق به گاوها. موارد و دز مصرفی: در گاو شامل: درمان عفونت های مرتبط با باکتری های حساس به سفتیوفور: 
 1  mg/kg/day( 1 براي 5-3 روز متوالي   ml/50kg  :تنفسي بیماري هاي  )mg/kg/day 1 سفتیوفور هیدروکلراید(. درمان  1 به مدت 5 روز متوالي   ml/50kg  :درمان متریت
سفتیوفور هیدروکلراید(. درمان گندیدگي سم: ml/50kg 1 براي 3 روز متوالي )mg/kg/day 1 سفتییوفور هیدروکلراید(. طریقه مصرف: زیرجلدی. گونه هدف: گاو. قبل از 
مصرف ویال دارو را خوب تكان دهید. از تزریق هاي مكرر در یك محل پرهیز کنید. موارد منع مصرف: در حیواناتي که قباًل داراي حساسیت  به سفتیوفور و یا آنتي بیوتیك هاي 
بتاالکتام هستند به دلیل واکنش هاي پوستي و شوك آنافیالکسي استفاده نشود و باید از ادامه مصرف پرهیز کرد.  موارد هشدار: خصوصیات باکتریسیدال سفالوسپورین ها همزمان 
با کاربرد آنتي بیوتیك هاي باکتریواستات )مانند ماکرولیدها، سولفانامیدها و تتراسایكلین ها( موجب از بین رفتن ویژگي هاي دارو خواهد شد. دوره منع مصرف: گوشت و الشه: 
8 روز. شیر: ندارد. شرایط نگهداري: ویال دارو داخل کارتن و دور از نور مستقیم و در دماي زیر 30 درجه سانتي گراد نگهداري شوند. پس از باز کردن ویال تنها تا 28 روز قابل 

استفاده مي باشد. بسته بندي: ویال  100 میلي لیتري. ساخت: شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

 Cevaxel-RTU Cevaxel-RTU
The Really Easy Ready to Use
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The Really Easy Ready to Use
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Resists accidental shocks and drops
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Provides comfort to users
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Secures handling and injection
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Assures top quality product

CLAS Vial:

CEVAXEL-RTU 50 mg/ml: Suspension for injection for cattle and pigs. COMPOSITION: Vial contains: Ceftiofur (as hydrochloride) 50 mg/ml. INDICATIONS: Cattle: Treatment of bacterial respiratory disease associated with Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica and Haemophilus somnus. Treatment of acute interdigital necrobacillosis (panaritium, foot rot), associated with Fusobacterium necrophorum and Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas 
asaccharolytica). Treatment of the bacterial component of acute post-partum (puerperal) metritis within 10 days after calving associated with Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes and Fusobacterium necrophorum. Pigs: Treatment 
of bacterial respiratory disease associated with Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae and Streptococcus suis. DOSAGE FOR EACH SPECIES, ROUTE OF ADMINISTRATION: Cattle: Subcutaneous use. Respiratory 
disease: 1 mg ceftiofur (as hydrochloride)/kg /day for 3 to 5 days, i.e. 1 ml/50 kg at each injection. Acute interdigital necrobacillosis: 1 mg ceftiofur (as hydrochloride)/kg /day for 3 days, i.e. 1 ml/50 kg at each injection. Acute post-partum 
metritis within 10 days after calving: 1 mg ceftiofur (as hydrochloride)/kg /day for 5 consecutive days, i.e. 1 ml/50 kg at each injection. Pigs: Intramuscular use. 3 mg ceftiofur (as hydrochloride)/kg /day for 3 days, i.e. 1 ml/16 kg at each 
injection. Withdrawal periods: Cattle: Milk: zero hours; Meat and offal: 8 days. Pigs: Meat and offal: 5 days. Contraindications: Do not administer to an animal previously found to be hypersensitive to ceftiofur and other  -lactam antibiotics. 
Do not use in case of known resistance to other cephalosporins or beta-lactam antibiotics. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions can occur. In case of allergic reaction the treatment should be withdrawn. In pigs and in cattle, 
mild reactions at the injection site may be observed. Precautions: Special precautions for use in animals: Use of the product should be based on susceptibility testing and take into account official antimicrobial policies. Ceftiofur 
should be reserved for the treatment of clinical conditions which have responded poorly, or are expected to respond poorly, to other classes of antimicrobials. Special precautions to be taken by the person administering 
the veterinary medicinal product to animals: Penicillins and cephalosporins may cause hypersensitivity following injection, inhalation, ingestion or skin contact. Hypersensitivity to penicillins may lead to cross 
reactions to cephalosporins and vice versa. Allergic reactions to these substances may occasionally be serious. Do not handle this product if you know you are sensitised or if you have been advised not 
to work with such preparations.Handle this product with great care to avoid exposure. Wash hands after use. If you develop symptoms following exposure, such as a skin rash, you should 
seek medical advice and show the doctor this warning. Swelling of the face, lips or eyes or difficulty with breathing are more serious symptoms and require urgent medical 
attention. Pack size: CLAS vials: 100 & 250 ml cardboard box.

BIBLIOGRAPHY
1. Ceva Internal Data 2011 - 2. Parfitt K. Martindale: The complete drug reference 32 ed. Pharmaceuticals Press, 1999, UK - 3. Salmon SA, Watts JL, Yancey RJ Jr. In vitro activity of ceftiofur and its 
primary metabolite, desfuroylceftiofur, against organisms of veterinary importance. J Vet Diagn Invest. 1996 Jul; 8(3):332-6. - 4. Collectif. ARSIA: Activity report of ARSIA, Antibiogrammes 2010, 
Belgium - 5. Guyonnet : 2009 Study report. CEVA Santé Animale, BEQ/C581.0/0940 - 6. Guyonnet : 2009 Study report. CEVA Santé Animale, BEQ/C581.0/0810 
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Subcutaneous use Milk : O hours / Meat and offal: 8 days 1 ml / 50 kg / day 3-5 days

Intramuscular use Meat and offal: 5 days 1 ml / 16 kg / day 3 days

 Cevaxel-RTU

Better suspension and syringeability

Zero withdrawal period in milk 

 Shock resistant  
CLAS vial
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استفاده بسیار راحت 

طول مدت درماندزدورة منع مصرفروش تزريق
شير: نداردزيرجلدي

گوشت: 8 روز
1 ml/50kg/day5-3 روز





BRD: مخرب ترین عامل بيماري زا در گوساله ها و گاوهای جوان

 = پرواری  حیوانات  در  بيماری  شيوع   %64
بیماری بالینی درگاو و ضایعات درکشتار 

BRD برونکوپنومونی و پلوریت مربوط به

BRD تحت بالينی تا 29/7% در گوساله ها رخ می دهد )4(.

عوامل  مهمترین  مایکوپالسما  و  پاستورال 
بیماري زای غیرویروسی هستند که گوساله ها 
را درگیر کرده و در مطالعات مختلف نیز در 

اروپا نشان داده شده است )5(. 

  52%  منهیمیا همولیتیکا

  29%  پاستورال مولتو سیدا

  12%  مایکوپالسما بویس

  2%  هیستوفیلوس سومنی 

درمان سریع

پيشرفت سریع بيماری و متعاقب آن ضایعات ریوی باعث می شود که شناسایی زودهنگام و اقدام درمانی سریع عوامل 
کليدی موفقيت آميزی باشند. 

پنومونی  مسبب  که  پاستورال  خانواده 
مجاری  در  معمواًل  هستند،  پاستورلوز 
فوقاني دستگاه تنفسی گاو هاي سالم وجود 

دارند )6(.

به  منجر  ویروسی  عفونت  یا  و  استرس 
هموليتيکا  منهيميا  انفجاری  پروليفراسيون 

می شود )6(. 

موفقيت  به  منجر  باکتری ها  سریع  کاهش 
باکتری  مقاومت  نهایت  در  و  شده  درمان 

پاستورال نيز کاهش می یابد )7(.

درمان سریع و موفق مانع از ایجاد ضایعات 
دائم ریوی می شود. 

BRD باید سریع درمان شود



کارآیی قابل اطمينان

تاثير و کارآیی بالينی فلورفنيکل به طور گسترده 
در مقاالت متعدد اثبات شده است )8(. 

مولکول استاندارد و بی نظير فلورفنيکل در درمان 
BRD در یک مقاله متاآنالیز اثبات شده است )9(. 

آنتی بيوتيک  با   1994 سال  از   BRD قطعی  درمان 
فلورفنيکل به صورت بسيار کارآمد و موثر مطرح 

شده است. 

به  منحصر  که  وسیع الطیف  جدید  ضدمیکروب  یک 
درمان عمومی در دامپزشکی می باشد.

از  منطقی  استفاده ی  به  توصیه  با  هم راستا 
آنتی بيوتيک ها می باشد. 

وسيع الطيف

موثر و کارآمد بر روی 3 گونه از پاستورالهای غالب جدا شده که به عنوان مهمترین باکتری های BRD هستند )10(. 

فعاليت گسترده علیه باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپالسما

 پاستورال مولتو سيدا
 منهيميا هموليتيکا

 هيستوفيلوس سومنی
 ای. کالی

 گونه های کلبسيال
 موراکسيال بویس

 باکتریوئيدس مالنينوجنيکوس
 فوزوباکتریوم نکروفوروم

سایرگرم مثبت )+(گرم منفی )-(

طیف اثر فلورفنیکل

تروپرال )آرکانوباکتر( پایوژنز
گونه های اسافيلوکوکوس
گونه های استرپتوکوکوس

مایکوپالسما بویس گاو

BRD فلورکم: اولين انتخاب در درمان



شواهد معتبر در موفقيت های بالينی

خانواده پاستورال ) % سویه های حساس به فلورفنیکل ( )10(

BRD حساسيت بسيار باالی عوامل بيماري زای مسبب

در طول 19 سال تجربه ميدانی با فلورفنيکل، هيچ گونه مقاومتی در عوامل بيماري زای BRD دیده نشده است )16(. 

کارآیي فوق العاده در فيلد



عملکرد سریع

غلظت باالتر از MIC در خون در کمتر از 30 دقيقه پس از تزریق محصول: 

Cmax در کمتر از 2 ساعت به ترشحات برونشی می رسد )18(. 

کارآیی ضدميکروبی سریع و کاهش عالئم بالينی در حيوانات درمان شده 
کاهش اوليه تب در کمتر از 24 ساعت )6( امتياز بالينی کل تقسيم بر 3 در مدت 24 ساعت )19(

فلورکم با کيفيت فوق العاده!



 :Florkem

CLAS و ویال Cevolution تمامی مزایای بخش

شکل منحصر به فرد ویال طوری 
طراحی شده که در دست گيری و 

استفاده از آن را تسهيل می کند

ویال های CLAS: مقاوم در 
برابر ضربه و افتادن بر روی 

زمين )1(
6 برابر سبکتر

عمر قفسه ای 3 ساله 
تزریق سریع: 2/5 برابر قابليت 

تزریق سریع تر نسبت به 
محصول مرجع )2(



شرکت سوا  انواعی از محصوالت ضدميکروبی را با تزریق 
مناسب و راحت ارائه می دهد. 

طيف وسيعی از ضدميکروبهای تزریقی پرکاربرد در فيلد 

 تجربه طوالنی مدت

شرکت سوا تجربه طوالنی در توسعه و ساخت ضدميکروب های تزریقی جدید در سيستم مدرن GMP دارد. 

 Cevolution مفهوم

توان سوسپانسيونی باالتر 
جهت تعيين دز دقيق ماده 

فعال در هر تزریق 
حمل آسان 

سبک

پایداری باال

مقاوم به ضربه

فن آوری باالی ویال 

قابليت به سرنگ 
کشيدن بهتر و تزریق 

راحت تر و سریع تر



بیماری های  درمان  مصرف:  موارد  می باشد.  فلورفنیکل  میلیگرم   300 شامل  میلی لیتر  هر  ترکیب:  گاوها.  برای  تزریقی  محلول   :300  mg/mLفلورکم
 Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida & باکتریائی که به فلورفنیکل حساس هستند. گاو: در درمان عفونت های مجاری تنفسی به علت
Histophilus somni. میزان دز مصرفی در هر گونه، نحوه مصرف: تزریق عضالنی. 20 میلی گرم فلورفنیکل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به عبارت 
دیگر 1 میلی لیتر محلول تزریقی برای هر 15 کیلوگرم وزن بدن دو بار با فاصله 48 ساعت دوره پرهيز از مصرف: گوشت: 37 روز. شیر: کاربرد آن در 
حیواناتی که شیر آنها به مصرف انسانی می رسد، مجاز نمی باشد.  موارد منع مصرف:  در گاوهای نر بالغ که به منظور پرورش هستند، مصرف نگردد. 
در مواردی که حساسیت باال به ماده موثره و یا هر نوع دیگری از حالل های موجود در این محصول وجود دارد، مصرف نشود. عوارض جانبی: در طول 
دوره درمان ممکن است کاهش مصرف غذا و نرم شدن موقت مدفوع رخ دهد. حیوانات درمان شده، به سرعت و به طور کامل پس از پایان درمان 
بهبود می یابند. مصرف این محصول به صورت عضالنی، ممکن است باعث ضایعات التهابی در مکان تزریق شود که احتمال دارد تا 28 روز باقی بماند. اگر 
هر گونه عارضه جانبی مشاهده شود که در اطالعات محصول آورده نشده، لطفًا با دامپزشک تماس حاصل شود.  بسته بندی: ویال CLAS  100 میلی لیتر.


