
Ekofos Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Mineral

BİLEŞİMİ
Ekofos Enjeksiyonluk Çözelti, soluk sarı renkli veya renksiz 
enjeksiyonluk çözelti halinde olup, her ml’si 200 mg toldimfos 
sodyum (sodium-4-dimethylamino-2-methylphenyl phosphate) 
içerir.  

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Ekofos Enjeksiyonluk Çözelti, tüm evcil hayvanlarda fosfor 
metabolizması bozukluklarında, fosfor eksikliklerinin giderilme-
sinde ve genel kondisyonu desteklemek amacıyla geliştirilmiş 
enjeksiyonluk çözelti formülasyonunda bir müstahzardır. 
Bileşiminde bulunan toldimfos sodyum fosfor kaynağı olarak 
görev yapmaktadır. 
Toldimfos organizmaya verildikten sonra hızla absorbe edilir ve 
tüm vucut dokularına dağılır. Toldimfos’un etkisi temel olarak 
fosfor desteğinden çok bileşiğin ara metabolizmaları stimule 
etmesi yoluyla meydana gelmektedir. Enjeksiyondan sonra 2 saat 
içinde kan konsantrasyonu en yüksek seviyesine çıkar ve enzimatik 
reaksiyonlara katılmak üzere organik bileşiklerin yapısına katılır. 
Parathormon tarafından düzenlenen fosfor seviyesi vücuttaki 
fazlalık halinde böbrekler yoluyla atılarak dengelenir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
Ekofos Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, koyun, keçi, at, kedi ve 
köpeklerde fosfor eksikliklerinin hızlı ve etkili tedavisinde, fosfor 
eksikliklerine bağlı osteomalasi, raşitizm olgularında, Ca-P 
dengesinin bozukluklarında, ruminantlarda sıklıkla karşılaşılan 
hipofosfatemi olgularının sağaltımında, genel düşkünlük 
hallerinde ve gelişme-büyüme dönemindeki genç hayvanlar ile 
yüksek verimli hayvanlarda artan fosfor ihtiyacının karşılanması 
amacıyla kullanılır. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, 
tüm hedef türlerde farmakolojik doz 10 mg/kg canlı ağırlık olup, 
pratik doz hayvanların cüsselerine göre tabloda gösterilmiştir. Tüm 
hedef türlerde kas içi, damar içi ve deri altı yolla tatbik edilir. 

  Akut vakalarda   Kronik vakalarda
Büyük hayvanlara 5-20 ml     2-5 ml
Küçük hayvanlara    1-3 ml       1-2 ml

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR 
Atlarda kas içi enjeksiyonların tek noktaya yapılmaması, 
uygulanacak dozun 2-3 ‘e bölünerek farklı noktalara tatbiki önerilir. 
Tedavi dozlarında bir yan etkisi bulunmamaktadır. Damar içi 
enjeksiyon uygulamalarında yavaş damar içi ve vücut ısısına yakın 
tatbik edilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER 
Tedavi dozlarında bir yan etkisi bulunmamaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Başka ilaçlarla ile karıştırarak enjeksiyon yapmayınız.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT
Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi yapılmalıdır. İlaç 
uygulamasına son verilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (İ.K.A.S.):  Tedavi süresince ve son ilaç 
uygulamasında sonra et ve süt için 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Gebelikte kullanım: Tavsiye edilen dozlarda gebe hayvanlarda 
güvenlidir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde 
veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde 
bulundurunuz. 

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İlaç uygulanırken eldiven giyiniz. İlacı göz, ağız ve deriye temas 
ettirmeyiniz. Ellerinizi uygulama sonrasında sabun ve bol su ile 
yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Müstahzar raf ömrü oda sıcaklığında (15-25 C’de), orijinal 
ambalajında kutu içinde saklanmak kaydıyla imal tarihinden 
itibaren 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 
Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 200 ml’lik amber renkli 
cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve 
eczanelerde satılır (VHR).
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