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گونه هدف:  طیور

مکانیسم اثر:
ویتامین A: نقش مهمی در حفاظت از بافت اپیتلیال از جمله: شبکیه 

چشـم، پوسـت و غشـاهای مخاطی دارد و در نتیجه به عنوان یک 
محافظ در برابر عفونت های عمومی است.

ویتامین D3: تنظیم و تصحیح متابولیسم کلسیم و فسفر را در خون 

انجام داده و نقش مهمی در جذب کلسـیم و فسـفر از روده بر عهده 
دارد. بـه ویـژه درحیوانـات جـوان تر و در حال رشـد برای توسـعه 

طبیعی اسکلت و دندان ها ضروری است.
ویتامیـن E: ایـن ویتامیـن 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.

ویتامین C: یک آنتی اکسیدان بوده که در چندین عمل فیزیولوژیکی 

از جملـه واکنش هـای اکسیداسـیون و احیـاء سـنتز هورمون هـای 
استروئیدی و بهبود سیستم ایمنی نقش دارد. 

موارد مصرف: سیداویت® جهت پیشگیری و کمک به بهبود ضایعات 
ناشی از کمبود ویتامین های E ,C, A ,D۳ در طیور کاربرد دارد.

• بهبود میزان رشد و ضریب تبدیل غذایی.
• بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و افزایش تولید تخم مرغ و باروری و 

جوجه درآوری.

• کمک به تقویت سیســـتم ایمنی در شرایط استرس های مختلف از 
جمله؛ حمل و نقل، واکسیناســـیون، استرس گرمایی، در بیماری های 

ویروسی و باکتریایی و به دنبال درمان کوکسیدیوز.

• کمک به درمان ناهنجاری های اسکلتی.
میزان و نحوه مصرف:

۱ لیتر در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز. 

سیداویت®
  AD3EC ویتامین

ویتامین / محلول خوراکی

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعيين شود. محلول تهیه 
شـده حاوی دارو تا ۱۲ سـاعت بعد باید استفاده شـود. پس از باز شدن درب 

بطری، محتویات در طول مدت ۲۰ روز مصرف شود.
میـزان مصـرف محلول های خوراکی و یـا پودرهای محلـول در آب در فصول 
مختلف (آب و هوای گرم یا سرد) وابسته به میزان مصرف آب توسط حیوان 

هدف است.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

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

شرایط نگهداری: درمکان خشک وخنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ 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: بطری های پلی اتیلینی یک لیتری.
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