
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
ال-کارنیتین ....................................................... ۵۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: دام، طیور، آبزیان

مکانیسـم اثـر: ال-كارنیتيـن به عنوان یـک کوآنزیم ضـروری با انتقال 
اسـيدهای چـرب زنجيـره بلنـد به صـورت آسـیل کارنیتیـن به داخـل 
میتوکندری سـلول ها، نقش بسیار مهمی در متابولیسم چربی ایفا می

 کند. بنابراین تولید انرژی از اسـیدهای چرب با زنجیره بلند مسـتقیما 
به وجود کارنیتین بستگی دارد. همچنین ال-كارنیتين از طریق اتصال 
بـه مقادیـر اضافی گـروه اسـتیل در داخل میتوکندری از اثرات سـمی 
داخـل سـلولی جلوگیـری کرده  و باعـث افزایش کوآنزیـم A آزاد می
 شود.به طور خالصه عملكردهای آن در متابوليسم به شرح زير است:

• میانجیگری در انتقال اسيدهای چرب

• حفاظت از غشای سلولی

• حفظ مقادير كافی از كوآنزيم A آزاد

ATP بهینه سازی تامين •

• افزايش تحمل در برابر آمونياک

• افزایش سیستم ایمنی بدن

• افزايش اسپرماتوژنز و افزایش قدرت حرکت اسپرم ها

موارد مصرف:
مرغان گوشتی: افزايش وزن و باال رفتن توليد و بهبود ضريب تبديل 

غذايی. 
مرغان تخم گذار: بهبود ضريب تبديل غذايی و افزايش تعداد و اندازه 

تخم مرغ. 
بوقلمون و شترمرغ: بهبود استفاده از چربی ها، توليد انرژی، افزايش 

تعداد تخم مرغ و بهبود ضريب تبديل غذايی.
گاو، گوساله: افزايش توليد شير و ميزان باروری، كنترل و درمان كتوز 

و تحرک اسپرم ها.
ماهی و ميگو: بهبـــود ضريب تبديل غذايی، افزايش باروری و هچ، 

افزايش قدرت ماندگاری بچه ماهی.

میزان و نحوه مصرف:
مرغان مادر، گوشتی، تخم گذار: ۰٫۵ تا ۱ كيلوگرم در هر تن خوراک.

بوقلمون: ۱ تا ۱٫۵ كيلوگرم در هرتن خوراک.

شترمرغ: ۲ تا ۳ گرم روزانه برای هر راس.

گاو شيری: ۲۰ تا ۱۰۰ گرم برای هر راس.

گاو گوشتی: ۳ تا ۵ گرم برای ۱۰۰ كيلوگرم وزن روزانه.

ماهی و ميگو: ۱۰ تا ۲۰ كيلوگرم در هرتن خوراک.

ال-ساراتین®
پرو ویتامین / پودر مخلوط در دان

توجـه: مـدت و مقـدار مصرف بـا نظر دکتر دامپزشـک تعیین شـود. برای به 
دسـت آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شـود ابتدا پرمیکس را براسـاس 
میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم 
خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط 

یکنواختی به دست آید.

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از دسترس 
کودکان نگهداری شـــود. در هنگام تهیه مخلوط حتما از لباس های محافظ، 
دستكش غیرقابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضدگرد و غبار استفاده نمایید 
و در صورت تماس تصادفی ال-ساراتين® با چشم ها با آب فراوان شستشو 

داده شود.

شرایط نگهداری: درمکان خشک وخنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور 
از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود. 

مدت زمان نگهداری : ۲ سال پس از تاریخ تولید
بسته بندی: فویل آلومینیومی سه الیه المینت شده ۲٫۵ کیلوگرمی.

2.5 kg

ال-كارنیتين ٪۵   


