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گونه هدف: دام و طیور

مکانیسم اثر:
مولتـی ویتامیـن + اسـید آمینـه ترکیبی متعـادل از اسـیدهای آمینه  

ضروری و ویتامین ها است که در دام و طیور کاربرد دارد.

مـوارد مصرف: پلـی آمین® به منظور پیشـگیری و درمان کمبودهای  
اسـید آمینـه و ویتامین هـا و همچنین بـه دنبال درمان هـای انگلی، 
کوکسـیدیوز، عفونت باکتریایی یا ویروسـی به کار برده می شود. پلی 
آمیـن® باعـث بهبـود ضریـب تبدیل غذایـی و افزایش وزن شـده و 
موجب تقویت سیستم ایمنی در شرایط استرس های مختلف ازجمله: 

حمل و نقل، واکسیناسیون، استرس گرما و... می شود.

میزان و نحوه مصرف:
۱ تا ۲ لیتر محلول پلی آمین® در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت 

۳ تا ۵ روز یا طبق نظر دکتر دامپزشک.  

توجه:
مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. محلول تهیه 
شـده بایستی در عرض ۱۸ ساعت مصرف شود. پس از باز شدن درب 

بطری، محتویات در طول مدت ۲۰ روز مصرف گردد.
میـزان مصرف محلول هـای خوراکی و یا پودرهـای محلول در آب در 
فصول مختلف (آب وهوای گرم یا سرد) وابسته به میزان مصرف آب 

توسط حیوان هدف است.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارداحتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از 
دسترس کودکان نگهداری شود.

ترکیب: هر لیتر حاوی:
ویتامین A (پالمیتات) ........................................۱۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول کریستال) ...................۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین E (دی ال-آلفا توکوفرول  استات) ...........................................۴ گرم
ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) .................................................۱٫۵ گرم
ویتامین B2 (ریبوفالوین- 5 فسفات سدیم) .................................... ۲٫۵ گرم
دکسپانتنول ................................................................................۵ گرم
نیکوتین آمید .............................................................................۱۰ گرم
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) ...........................................۲ گرم
ویتامین B12 (سیانوکوباالمین) ............................................... ۵ میلی گرم
گالیسین ................................................................................. ۲۰ گرم
ال ـ لیزین هیدروکلراید .............................................................. ۳۰ گرم
ال ـ متیونین ........................................................................... ۲۵ گرم
سوربیتول ................................................................................ ۵۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا....................................................................۱ لیتر

شـــرایط نگهداری:  درمکان خشک وخنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه 
سانتی گراد و دور از تابش مســـتقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته 

اصلی نگهداری شود.        

مدت زمان نگهداری : ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلینی یک لیتری.

آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

پلی آمین®
مولتی ویتامین + اسیدآمینه

ویتامین / محلول خوراکی


