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          دوره پرهیز از مصرف : زمان منع مصرف برای گوش��ت یک 
روز ولی برای شیر منعی وجود ندارد.

          ش�رایط نگه�داری: در جای خنک با درجه 10 تا 25 درجه 
سانتیگراد و دور از نور مستقیم نگهداری شود.
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        کمپانی سازنده: بیووتا ، جمهوری چک
وارد کننده انحصاری: شرکت هزار طب تهران

Estron هورمون استرون      

       هر میلی لیتر محتوی 0/25 میلی گرم کلوپروس��تنول س��دیم 
می باشد.

        موارد مصرف: همزمانی و ایجاد فحلی در گاو تلیس��ه و مادیان 
و گوسفند 

در گاو درمان اختالل در تخمک گذاری – عدم آبستنی و فحلی بعد از 
جفت گیری و زایمان مانند فحلی خاموش – سیکل نامنظم و یا بدون 
تخمک – جس��م زرد مقاوم و کیست تخمدان و بیماری های رحمی 
مانن��د اندومتیریت و پیومتر– قطع حاملگی طبیعی یا پاتولوژیک در 
طی س��ه ماهه اول و درمان کیست های نو سیکلی همزمان با درمان 
HCG و LHRH در مادی��ان ع��دم فحل��ی ) فحل��ی خاموش( در 
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استروس مقاوم – نکرور جنین – عدم فحلی دوره شیرواری – بارداری 
کاذب و عدم آبستنی طبیعی و پاتولوژیک.

         موارد منع مصرف: در دوران حاملگی فیزیولوژیکی مخصوصا 
در نیمه دوم

        عوارض جانبی: تعریق خفیف – بعد از 1 تا 6 س��اعت برطرف 
خواهد شد.

        حیوان هدف: گاو تلیسه ، مادیان و گوسفند

        دوز مصرفی: 
گاو: تزری��ق 2 میلی لیتر دوبار به فاصله 10 روز که تزریق اول در هر 
مرحله از سیکل فحلی می تواند بکار رود ) 40 تا 50 روز بعد از زایمان( 
و تزری��ق دوم باید 11 روز بعد از تزریق اول صورت گیرد و تلقیح اول 
و دوم باید در روز 14 یا 72 تا 76 ساعت بعد از تزریق دوم و لو اینکه 

عالئم فحلی دیده نشود باید صورت پذیرد.
مادیان: تزریق 1 میلی لیتر از هورمون در فاصله روز 5 تا 13 بعد از 
مش��اهده فحلی بعد از تزریق مختصری عرق کردن در حیوان اتفاق 

می افتد که بعد از 1 تا 6 ساعت ازبین خواهد رفت.
گوسفند: تزریق 0/5 میلی لیتر از هورمون استرون کافی است.
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