
Chỉ dùng trong thú y 

FX PLUS® 20 INJECTABLE SOLUTION 

Dạng sản phẩm: Dung dịch tiêm. 

Đường dùng: Tiêm bắp, tiêm dưới da. 

Thành phần: Sản phẩm có chứa 20% Fosfomycin. 

Mỗi ml sản phẩm có chứa: 

Fosfomycin base  .................................................. 200.0 mg 

Tá dược vừa đủ .......................................................... 1.0 ml 

Loài được chỉ định: Gia cầm, trâu bò, dê và cừu. 

Chỉ định:  

Fx plus® 20 Injectable Solution là một kháng sinh phổ rộng thuộc nhóm các dẫn xuất của acid 

phosphonic, được chỉ định điều trị các bệnh do vi khuẩn ở gia cầm và động vật nhai lại ở bất 

kì độ tuổi nào gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Fosfomycin như: Pasteurella spp, 

Haemophilus spp, E. coli, Salmonella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, 

Pseudomonas spp, Klebsiella spp, Actinobacillus spp, Ornithobacterium rhinotracheale, 

Proteus spp và Shigella spp. 

Liều dùng và hướng dẫn sử dụng: 

Gia cầm:  

- Gà con 1 ngày tuổi: 20 mg hoạt chất / 1 kg thể trọng. Pha 4 ml dung dịch Fx plus® 20 

Injectable Solution với 200 ml dung môi vaccine Marek. Dung dịch sau khi pha được sử 

dụng ngay cho gà con 1 ngày tuổi với liều 0.2 ml / con bằng đường tiêm dưới da. 

- Gà con 1 tuần tuổi trở lên: 10 mg hoạt chất / kg thể trọng bằng đường tiêm bắp hoặc tiêm 

dưới da, tương đương 1 ml sản phẩm Fx plus® 20 Injectable Solution cho 20 kg thể trọng.  

- Sản phẩm này có thể được sử dụng bằng cách pha vào nước vô trùng để đáp ứng liều mong 

muốn theo các loại cân nặng (xem bảng sau). Dung dịch sau pha nên được sử dụng ngay 

với liều 1 ml / con. 

 

Thể trọng gia cầm trung bình Lượng sản phẩm Lượng nước vô trùng 

0.500 kg 25 ml 975 ml 

1.000 kg 50 ml 950 ml 

1.500 kg 75 ml 925 ml 

2.000 kg 100 ml 900 ml 

3.000 kg 150 ml 850 ml 

4.000 kg 200 ml 800 ml 

 



 

Động vật nhai lại:  

- Bê nghé, cừu, dê mới sinh: 20 mg hoạt chất / kg thể trọng (tương đương với 1 ml Fx 

plus® 20 Injectable solution / 10 kg thể trọng), điều trị cách nhau khoảng 12- 24 giờ, 

dùng trong 3 đến 5 ngày liên tục tùy theo mức độ nhiễm bệnh.  

- Động vật đang lớn hoặc đã trưởng thành: liều đầu tiên với 10 mg hoạt chất / kg thể trọng 

(tương đương với 0.5 ml Fx plus® 20 Injectable Solution / 10 kg thể trọng), sau đó tiêm 

liều tiếp theo với 5 mg hoạt chất / kg thể trọng (tương đương với 0.25 ml Fx plus® 20 

Injectable Solution / 10 kg thể trọng) cách nhau khoảng 12- 24 giờ trong 3 đến 5 ngày 

liên tục, tùy thuộc vào mức độ nhiễm bệnh. Sản phẩm nên được dùng trực tiếp không pha 

loãng. 

Lưu ý: 

- Để tránh vấy nhiễm dung dịch cần khử trùng nắp cao su trước khi dùng kiêm đâm thủng. 

- Không bơm không khí vào dung dịch thuốc. 

- Sử dụng kim tiêm vô trùng 

- Đối với gia cầm nên thay kim tiêm sau mỗi 500 – 1000 lần chích. 

- Sát trùng vị trí chích 

- Động vật nhai lại: Không tiêm nhiều hơn 5 ml tại 1 vị trí tiêm 

- Tránh xa tầm tay của trẻ em và động vật 

- Không pha trộn với bất kỳ sản phẩm nào khác 

- Tham khảo ý kiến của bác sĩ thú y. 

Thời gian ngưng thuốc:  

Gia cầm lấy trứng và thịt: 5 ngày sau lần điều trị cuối cùng. 

Gia súc lấy thịt và sữa: 5 ngày sau lần điều trị cuối cùng. 

Quy cách: Chai 100 ml 

Bảo quản: 

- Bảo quản ở nhiệt độ phòng (15oC- 27oC), tránh ánh nắng mặt trời 

- Không đông đá sản phẩm 

Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Nhà sản xuất:  

 

 

 

LABORATORIO AVI-MEX, S.A. DE C.V. 

Maiz No.18, col. Granjas Esmeralda, Del. 

Iztapalapa C.P. 09810, Mexico City, Mexico 

Nhập khẩu và phân phối: 
   

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG 

Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, 
quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (+84)28.6685.0901 

Email: info@eastvet.vn

mailto:eastvet.cs@gmail.com

