قائمة اإلتحاد الدولي للمواد المحظورة
مالحظات

المدة الزمنية لتقصي المادة
) بالساعات (باأليام
) أيام7( 861

عدد
الخيول
2

861

6

طريقة إعطاء
الدواء
بالفم

الجرعة

الشركة

إسم المادة

4.4 mg/kg/5

Phenylbutazone

بالوريد

8.8 mg/kg

Equipalazone
(Arnolds)
Phenylarhtrite

بالفم

8.8 mg/kg/2x/day 1 + 4.4
mg/kg/2x/day for 10 days

Equipalazone
Intervet SA
Finadyne scheringplough
Ketofen, Merial
Animal Health
Vetalgin
Intervet
Sputolysin
Boehringer
Intra-Epicaine
Arnolds

861
) أيام6( 811

6
1

بالوريد

1 mg/kg

) أيام1( 66

6

بالوريد

2.2 mg/kg/5 days /1x/day

) أيام3( 72

81

بالوريد

30 mg/kg

) أيام5( 821

6

بالفم

) (يومين11

6

) (يومين11

81

) (يومين11

6

تحت الجلد في
أسفل الرجل
الخلفية
تحت الجلد
بالرقبة
بالوريد

.3 mg/kg/ 9 doses at 12
hr intervals
.07-.09 mg/kg
(2ml/40mg)

) (يومين11

6

تحت الجلد

60-300 mg

) أيام7( 861

6

بالفم

.8mg/kg bid for 8 days

) (يوم21

6

بالوريد

.3 mg/kg

) (يومين11

6

بالوريد

10 mg Na-phosphate

) أيام7( 861

6

بالمفصل

12 mg للمفصل الواحد

.28-.35 mg/kg
(8ml/160mg)
.02 mg/kg

Flunixin
Ketoprofen
Dipyrone (Metamizole)
Dembrexine
Mepivacaine

Domosedan
Orion Pharma
Norocaine
Norbrook
Laboratories
Vetipulmin

Detomidine

Buscopan
Mono
Dexium – SP
Bimeda
Kenacort
Retard 40 (40mg/ml)

N-Butyl scopolamine

Lidocaine

Clenbuterol

Dexamethasone
Triamcinolone acetonide

Bristol-Myers Squibb

ويعتبر هذا التعميم ترجمة للتعميم الصادر من اإلتحاد الدولي للفروسية لذكر بعض األدوية الممنوع استعمالها في سباقات الفروسية مع أوقات إيقاف
استعمالها قبل السباقات واالسم التجاري والمادة الفعالة لكل دواء وذلك نتيجة األسئلة المتكررة من الفرسان في جميع أنحاء العالم عن هذه األدوية
المشهورة والمستعملة بشكل يومي للخيول سواء كانت للعالج أو التجهيز للسباق مما استدعى اإلتحاد الدولي للفروسية إلصدار هذا التعميم بعد
دراسة ميدانية وهو يشمل أشهر األدوية المستعملة في السباقات وهذا التعميم ليس حصر لجميع األدوية المحظور استعمالها في سباقات
الفلروسية  ،فهذه القائمة تعتبر بمثابة مرجع للفرسان لكيفية استخدام تلك األدوية المحظورة.
ويالتالي يجب مراجعة موقع اإلتحاد الدولي للفروسية للتأكد من جميع المواد المحظور استعمالها في سباقات الفروسية والموضحة تفصيلياً في
الموقع من حيث اسم الدواء والمادة الفعالة وطريقة االستعمال والسبب لالستعمال وهو المتبع من قبل معظم الفرسان والمدربين المختصين في
هذا المجال

http://www.fei.org/content/anti-doping-rules

باالضافة الى انه ال يتم ذكر أسماء األدوية التجارية في معظم التعاميم الصادرة من أي جهة وانما يكتفى بذكر المادة الفعالة المحظور
استعمالها ألنه ال يمكن ذكر جميع األدوية بأسماءها التجارية في تعميم واحد أو موقع محدد الختالف الشركات المصنعة لدأدوية ونسبة تركيز
المواد الفعالة المحظورة في كل دواء وانما يتم ذكر المواد الفعالة من خالل مجموعات يتم إدراج األدوية مـن نفــس الفاعلية في كل مجموعة
( مثال  :مواد مخدرة – هرمونات – مواد استيرويدية – مواد مزيلة لدألم  ....الخ ).
وعلى الطبيب المختص أو المدرب المشرفين على الخيول المشاركة في سباقات الفروسية أن يتأكد من كل مادة يتم إعطاءها للخيل قبل
استعماله لها سواء كانت( أدوية  -مقويات  -أعالف – نشارة ) وهذه تعتبر من أهم المسئوليات المترتبة على الطبيب أو المدرب المشرف
على الخيول .

