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ESPONJAVET
اسفنج کاشتنی گوسفندی

گروه دارویی 
هورمون- اسفنج کاشتنی گوسفندی

ترکیب دارویی
هر اسفنج حاوی

 60 mg         مدروکسی پروژسترون استات 

مکانیسم اثر
مدروکسی پروژسترون استات یک آنالوگ سنتتیک از پروژسترون طبیعی 
است. این هورمون از رها شدن FSH و LH هیپوفیزی جلوگیری 
می کند و اووالسیون را به تاخیر می اندازد. پس از خارج نمودن اسفنج 
حاوی پروژسترون، حیوان اگر در فصل تولید مثل باشد، عالئم استروس 
را بروز خواهد داد. در حیوانات مبتال به آنستروس درمان توام اسفنج 
حاوی مدروکسی پروژسترون استات و PMSG سبب ایجاد و تکامل  

فاز فولیکوالر و بروز استروس و اووالسیون می گردد.

موارد مصرف
میش و بز ماده: همزمانی استروس و ایجا د فحلی

اسفنج کاشتنی)ESPONJAVET( اگر به همراه PMSG استفاده 
دوره  طی  سیکلیک  فعالیت  نمودن  همزمان  و  ایجاد  باعث  شود، 
آنستروس می گردد. هدف استفاده از این اسفنج ایجاد شرایط یکسان 
از نظر فعالیت جنسی در تمام حیوانات ماده  گله می باشد به طوری که 

باعث ایجاد فاز لوتئال می شود.

روش مصرف
 اسفنج بایستی به وسیله ی اپلیکاتور مخصوص آن که قبال ضدعفونی 
شده در داخل واژن جاگذاری شود. جهت ضد عفونی اپلیکاتور از 

الکل، کرزول و فنل نباید استفاده کرد.

میزان مصرف
یک اسفنج برای هر حیوان استفاده شود. اسفنج باید 12 تا 14 روز 
از جاگذاری در مرحله  بعد  بماند اسفنج 14 روز  باقی  داخل واژن 
آنستروس خارج و همزمان 500 واحد PMSG به صورت عضالنی 

تزریق شود.

زمان مصرف
گرچه می توان به وسیله اسفنج در حیوانات ماده شیرده استروس ایجاد 
نمود، اما کارایی الزم را ندارد. بنابراین بهتر است حداقل بعد از 60-75 

روز پس از زایمان و در ابتدای دوره جنسی کار گذاشته شود.

مدت زمان منع مصرف 
ندارد

موارد منع مصرف
در حیواناتی که نسبت به مدروکسی پروژسترون ازدیاد حساسیت دارند 
نباید مصرف شود. در حیوانات ماده ای که ترشح واژن داشته یا اخیرا 

سقط کرده اند یا بیمار هستند نباید تجویز گردد.
در طول دوره آبستنی استفاده نشود.

هشدار 
باقی ماندن اسفنج در واژن بیش از زمان توصیه شده ممکن است باعث 

تحریک واژن و تغییرات اندومتریک گردد.

تذکر
قبل از استفاده از اسفنج حیوان باید از نظر جنسی بالغ و از سالمت 

برخوردار باشد.
اگر گوسفند و بز تاکنون زایمان نکرده بایستی حداقل 7 ماه سن و وزنی 

معادل 70% وزن حیوان بالغ داشته باشد.
در صورتي که بدلیل وجود شرایط غیر طبیعي جاگذاري اسفنج بوسیله 
اپلیکاتور با مشکل همراه است زیر نظر دکتر دامپزشک اسفنج کار 

گذاشته شود.

موارد احتیاط 
هنگام استفاده از اسفنج از دستکش استفاده شود.

با مالحظات زیست  باید  اسفنج یکبار مصرف بوده پس از استفاده 
محیطی دور انداخته شود. البته اگر سوزانده شود بهتر است.

تداخل دارویی
تا کنون مواردی مبنی بر تداخل دارویی گزارش نشده است.

شرایط نگهداری
کودکان  دسترس  از  دور  و  نور  از  دور  خنک   و  محل خشک  در 

نگهداری شود.

بسته بندی
 بسته حاوی 25 عدد اسفنج

شرکت سازنده:  شرکت هیپرا اسپانیا
شرکت واردکننده:  شرکت کیمیا نور کاال

توزيع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر
 

كارگذاشتن اسفنج
)Esponjavet(

در واژن

خارج نمودن اسفنج
+

تزريق 500 واحد 
Gonaser )PMSG(

قوچ اندازي

14 روز 24 ساعت

Esponjavet

نمودار روش ايجاد استروس در گوسفند و بز


