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BİLEŞİMİ:
Kirli beyaz renkte, yuvarlak köşeli, ortadan çentikli tablette 375 mg Oksfendazol ve 750 mg Oksiklozanid bulunur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Alivzan Oral Tablet, oksfendazol ve oksiklozanid içeren geniş spekturumlu bir antihelmintiktir. Bileşimindeki oksfendazol, benzimidazol 
türevi antinematodal bir ilaçtır. Sığır ve koyunlarda; akciğer ve mide-bağırsak kıl kurtları, askaritler ve şeritlere karşı etkilidir. Oksiklozanid 
ise fasiolasidal aktiviteye sahip, karaciğer kelebeklerinin ergin şekillerine karşı etkili olan ilaçtır.
Alivzan Oral Tablet bileşimindeki oksfendazol, diğer benzimidazol bileşikleri gibi fumarat redüktaz enzimini inhibe eder ve parazitlerin 
enerji üretim metabolizması bozulur. Fumarat redüktaz etkinliğinin engellenmesi ATP şeklinde enerji üretimini de inhibisyona 
uğrattığından kullanılabilir enerji kalmaz ve parazit ölür. Oksiklozanid bir salisilanilid türevidir. Etki alanına giren parazitlerde oksidatif 
fosforizasyonu engelleyip, yoğun enerji açığı oluşturarak parazitin ölümüne sebep olur.
Oksfendazol oral yolla alındığında sindirim kanalından sınırlı emilir, oksfendazol gevişenlere ağızdan verildiğinde 6 saatte plazmada 
doruk yoğunluğuna ulaşır, yarı ömrü yaklaşık 6 saat kadardır ve parazitlerde enerji metabolizmalarını bozarak etkinlik gösterirler. 
Oksiklozanid ise oral yolla alındığında iyi emilir ve sindirim kanalı, karaciğer ve böbreklerde yüksek yoğunluklarda birikir. Oksfendazol, 
ruminantlarda ve tek mideli hayvanlarda çoğunlukla idrarla (%65) ve geri kalanı da dışkıyla atılır. Oksiklozanid de, büyük ölçüde idrarla 
ve safra yoluyla aktif glukuronid metaboliti olarak vücuttan uzaklaştırılır. Yüksek dozlarda parazitlerin larva formlarına da etkilidir.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
Alivzan Oral Tablet, sığır ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtlarının erişkin ve larva şekilleri, karaciğer kelebekleri ve Moniezia 
sp.’ lerin ergin şekillerinin tedavi ve korunmasında antihelmintik olarak kullanılmaktadır.
Etkili olduğu parazitler:
Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica’ nın ergin şekilleri
Mide-bağırsak kıl kurtları: Trichostrongylus sp., Ostertagia sp., Haemonchus sp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Bunostomum spp. 
ve Chabertia ovina’nın olgun ve gelişmekte olan genç formları ile yumurtaları
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus ve Dictyocaulus filaria
Şeritler: Moniezia spp.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde farmakolojik dozları;
Koyun: 5-7,5 mg/kg c.a. oksfendazol, 15-20 mg/kg c.a. oksiklozanid.
Sığır: 5 mg/kg c.a. oksfendazol, 10-15 mg/kg c.a. oksiklozanid şeklindedir.
Pratik doz:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda bir miktar su yardımı ile yutturularak veya 
su içinde çözüldükten sonra içirilerek uygulanır.
Kuzu   : ½ tablet (25 kg c.a.’ya kadar)
Koyun : 1 tablet (50 kg c.a.’ya kadar)
Buzağı  : 2 tablet (100 kg c.a.’ya kadar)
Dana    : 3 tablet (150 kg c.a.’ya kadar)
Sığır    : 4 tablet (200 kg c.a.’ya kadar)
            : 6 tablet (300 kg c.a.’ya kadar)
             : 300 kg c.a.’dan sonra her 50 kg için 1 tablet ilave edilir.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:
Etkili bir mücadele için iç parazit ilaçlarının aşağıda belirtilen program dahilinde kullanılması tavsiye edilir:
-Biri ilkbaharda ve diğeri sonbaharda olmak üzere yılda en az 2 ilaçlama,
-Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılması, ovisidal etkinin tamamlanması ve mera 
bulaşıklığının önlenmesi bakımından tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları önerilir.
-Benzimidazol grubu antihelmintiklerin Trichostrongylus colubriformis ve Haemonchus contortus’a karşı direnç şekillendirebilecekleri 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.  
Oral Tablet
Antihelmintik

Alivzan İSTENMEYEN ETKİLER:
Sığır ve koyunlarda oksiklozanid’in tolerans verileri, tek seferde uygulanan nispeten düşük dozların (15 mg/kg c.a.) merkezi sinir sistemi 
ve bağırsak fonksiyonları üzerinde istenmeyen etkiler (davranış bozukluğu, diyare ve iştahsızlık) oluşturabileceğini göstermiştir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Oksfendazol’un, bromsalanlarla birlikte kullanılmaması önerilir. Bromsalan bileşikleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Aksi takdirde 
sığırlarda abortlara, koyunlarda ölümlere neden olabilirler.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:
Oksiklozanid sığır ve koyunlarda yüksek dozlarda verildiği takdirde toksisite belirtilerinin şiddeti artabilmekte (terapötik endeksinin çok 
üzerinde yüksek dozlarda verildiğinde, iştahsızlık, depresyon, ataksi, yere yatma ve ayağa kalkmama, solunum hızlanması, salya artışı, 
spazm gibi toksik belirtiler ortaya çıkabilir.) ve 50 mg/kg c.a. ve üzeri dozlarda ölüm şekillenebilmektedir. Toksik belirti durumunda klinik 
semptomlara göre sağaltıma geçilmelidir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, 
koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 
gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte 
olan sağmal koyunlarda kullanılmaz.
KONTRENDİKASYONLARI:
Aşırı karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez.
Gebelikte Kullanım:
Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3 ‘ünde 
bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir. Doğumuna 1 ay kalan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR:
İlacı uygularken yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Deriye ve göze temas ettirmeyiniz. Temas halinde derinizi, ellerinizi ve 
gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlacı uygulayan az sayıdaki insanda duyarlılık reaksiyonları görülebilir. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi 
mutlaka yıkayınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Direkt ışıktan koruyarak serin bir yerde saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisindeki 10, 20, 50 tablet’lik blisterde satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır (VHR).
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