
Nekro Veyxym® Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Enzim

BİLEŞİMİ:
Nekro Veyxym®, krem renkli, yağlı yapıda bir süspansiyon 
olup, 1 ml‘sinde; Kemotripsin 4 mg, Tripsin 4 mg ve Papain 10 
mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Bu preparatta bulunan aktif öğeler proteolitik enzimler olan 
tripsin, kemotripsin ve papaindir. Lokal savunma mekanizma-
larını harekete geçirirler. İrini, viskoz eksudatları, en önemlisi 
fiibrini ve nekrotik dokuları bertaraf ederler. Protein içeren 
birikintileri, hücre döküntülerini ve bakteriyel toksinleri 
yıkımlarlar. Yangıdan etkilenmiş ölü dokuları katabolize ederek 
ve takiben enzimatik olarak sıvılaşmış hücre döküntülerinin 
taşınmasını sağlayarak sonuçta hasar görmüş bölgelerin 
temizlenmesini hızlandırırlar. Proteolitik enzimler, 
antibiyotiklerin yangılı dokuya geçişini arttırır. Bir çok patojenik 
mikroorganizma ile yapılan in vitro ve in vivo çalışmalarda, 
proteolitik enzimlerin bakterilerin virulans faktörleri üzerinde 
etkili oldukları gösterilmiştir. Proteolitik enzimler aynı zamanda 
immun sistem modülatörü olarak fonksiyon gösterir. Proteolitik 
enzimler kontrolsüz büyüme gösteren dokuların çözünmesini 
teşvik eder. Kanser hücrelerinin fi brin korteksini çözerler ve 
böylece metastazları engellemeye yardım ederler. Kanda 
bulunan inhibitörlerin varlığı ve preparattaki çok düşük 
konsantrasyonlara bağlı olarak lokal, parenteral, enteral veya 
oral uygulamalarda proteolitik enzimler canlı dokuya hücum 
etmez. Teorik olarak enzimlerin % 40‘ının emildiği kabul edilir. 
Eliminasyon yarı-ömrü akciğer dokusunda 2.35 saat, kanda 
3.77 saat ve karaciğerde 0.33 saat olarak bulunmuştur. Emilen 
proteolitik enzimler AAT ve α2-makroglobulin ile ilişkide 
bulunur ve antiproteinaz enzim kompleksi oluşturur. Bu 
kompleksler oldukça çabuk elimine olur ve mononükleer 
fagositik sistem hücrelerince indirgenir.

ENDİKASYONLAR:
Sığır, buzağı, koyun, keçi ve köpeklerde; yüksek oranda 
eksudat birikimi olan bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde 
destekleyici olarak, örn. akciğer, meme ve karın boşluğu 
enfeksiyonları, artrit, doğumla ilgili hastalıklar, flemonlar, 
panarisia ve aktinomikozlar, papillomatozlar ve malignant 
tümörlerde (operasyon öncesi ve sonrasında) kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Her 10 kg vücut ağırlığı için 0.4 ml kas içi (i.m.) olarak uygulanır. 
Miktara bağlı olarak birkaç farklı noktadan uygulama yapınız. 24 
saatlik aralarla 1 - 3 kez; aktinomikoz ve papillomatoz vakaların-
da 8 - 10 günlük aralarla 3 kez uygulama yapılması tavsiye 
edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL 
UYARILAR:
Gebelikte kullanım: Gebelikte ve laktasyon döneminde 
kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER:
Enzim içeren preparatlar bazı vakalarda (özellikle enjekte edilir 
veya meme-içi uygulanırlarsa) şişliklerin oluşmasına yol 
açabilirler. Bunlar zararsızdır ve dokunun aşırı tepki göstermesi 
olarak kabul edilmelidirler. Herhangi bir komplikasyon olmadan 
ortadan kalkarlar.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur. Diğer ilaçlarla aynı 
enjektörde karıştırılarak kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILAR:
İlaç kalıntı arınma süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için ( 0 ) 
gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:
Seyrek olarak alerjik semptomlar ve hipersensitivite reaksiyon-
ları görülebilir.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların 
ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Kullanmadan önce 
çalkalayınız. 

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER:
Kombinasyon sağlıklı deriyi geçemediği için Nekro Veyxym® 
ürünü uygulayan kişiye herhangi bir risk teşkil etmez. Eğer 
enjeksiyon yapılırken bir hata olursa ve kombinasyon 
mukozalara temas ederse (göz, ağız) önlem olarak bu bölgeler 
su ile iyice yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
8 °C - 15 °C ‘de serin bir yerde saklayın ve ışıktan koruyunuz. 
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren orijinal ambalajında 2 yıldır. 
Şişe açıldıktan sonra 14 gün içinde tüketiniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 50 ml ve 100 ml‘lik şeffaf cam şişeler içinde 
satışa sunulmuştur.

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