
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

گونه هدف: دام و طیور

مکانیسم اثر:
ویتامیـن A: نقـش مهمـی در حفاظـت از بافت اپیتلیـال از جمله: 
شبکیه چشم، پوست و غشاهای مخاطی دارد و در نتیجه به عنوان 

یک محافظ در برابر عفونت های عمومی است.
ویتامین D3: تنظیم و تصحیح متابولیسـم کلسـیم و فسـفات را در 
خون انجام داده و نقش مهمی در جذب کلسـیم و فسـفات از روده 
بـر عهـده دارد و درحیوانـات جوان تر و در حال رشـد برای توسـعه 

طبیعی اسکلت و دندان ها ضروری است.
ویتامیـن E: این ویتامین نقش مهمی در رشـد و بـاروری، افزایش 
مقاومـت بـدن و حفـظ ثبات ویتامین A داشـته و به طـور کلی به 

عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی مطرح است.
کمبود ویتامین های گروه B باعث ایجاد عوارض پوستی و عصبی می

 شود.

مـوارد مصرف: پلـی تامین® جهت کمک به بهبود ضایعات ناشـی از 
کمبـود ویتامین هـا دردام و طیـور بـه کار می رود، همچنیـن به بهبود 
جـذب مواد مغذی، افزایـش وزن گله و کاهش ضریب تبدیل غذایی 
در جوجه هـای گوشـتی، افزایش تولید تخم مـرغ و جوجه درآوری در 
مرغ هـای تخم گـذار و افزایش باروری، بقـاء و مقاومت گله های مادر 

کمک می کند .
پلـی تامین® موجب تقویت سیسـتم ایمنی درشـرایط اسـترس های 
مختلـف از جمله: واکسیناسـیون، حمل ونقل، تغییـرات رژیم غذایی، 

نوک چینی، شیردهی و ... می شود.

میزان و نحوه مصرف:
طیور: ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۷-۵ روز.

دام های جوان:
بره: ۲٫۵ میلی لیتر به ازای هر راس در روز. 

گوساله و کره اسب: ۱۰ میلی لیتر به ازای هر راس در روز.

ترکیب: هر لیتر حاوی:
ویتامین A (پالمیتات) .......................................۵۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول کریستال) .................۲۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین E (دی ال-آلفا توکوفرول  استات) ..........................................۱۰ گرم
ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) ...................................................۲ گرم
ویتامین B2 (ریبوفالوین- ۵ فسفات سدیم) ...................................۲٫۶۷ گرم
دکسپانتنول ................................................................................۵ گرم
نیکوتین آمید .............................................................................۱۰ گرم
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) .........................................۱٫۵ گرم
مواد حامل و جانبی تا....................................................................۱ لیتر

پلی تامین®
ویتامین / محلول خوراکی

دام های آبستن: 
میش: ۱ میلی لیتر به ازای هر راس در روز.      

گاو و مادیان: ۱۰ میلی لیتر به ازای هر راس در روز.

توجه:
مدت و مقدارصرف با نظر دامپزشـک تعیین گردد. 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 مصـرف محلول های خوراکـی و یا پودرهای محلـول در آب در 
فصول مختلف (آب وهوای گرم یا سـرد) وابسته به میزان مصرف آب 

توسط حیوان هدف است.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

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

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.

مولتی ویتامین
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