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آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین) ........................ ۲۵۰ گرم
اسکوربیک اسید (ویتامین C) ................................. ۲۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر:
التهابـی  واسـطه های  مهـار  بـا  کـه  اسـت  ترکیبـی  آسـپیرین: 

(پروسـتاگلندین ها و ترومبوکسـان) سـبب کاهش التهاب و پایین 
آمـدن درجه حرارت می شـود، در نتیجه وضعیـت عمومی گله را در 
زمـان ابتـال به بیماری های ویروسـی و باکتریایی بهبود می بخشـد. 
همچنین با کاهش التهاب و درجه حرارت، مانع از کاهش اشـتها و 
مصـرف آب و غـذا می شـود کـه در نتیجـه در هنـگام درمـان آنتی

 بیوتیکـی بـا مصرف مقدار کافی آب و غذا،  مقـدار مورد نیاز دارو به 
بدن پرنده می رسد.

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

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

موارد مصرف:
ویتاســـین® می تواند در موارد زیر اثر مثبت خود را به صورت بارز و 

مشخص نشان دهد:
• برای کنترل تب، التهاب و بی اشـــتهایی در هنگام مواجهه گله با  
بیماری های ویروسی و باکتریایی نظیر: CRD، نیوکاسل، کلی باسیلوز، 
گامبورو، کریزای عفونی و سایر عفونت های  برونشـــیت،  آنفلوانزا، 

تنفسی.
• جهت جلوگیری و کنترل استرس گرمایی، استرس ناشی از حمل و 

نقل و استرس و اکسیناسیون.
• برای کنترل آسیت در گله.

موارد منع مصرف: درمرغان تخم گذار که تخم مرغ آن ها به مصرف 
انسان می رسد، استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:
۵۰۰ گرم پودر ویتاسین® را در ۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی حل کنید.

توجـه:  مـدت و مقـدار مصرف با نظر دکتر دامپزشـک تعیین شـود.  
محلول تهیه شده بایستی در عرض ۱۲ ساعت مصرف گردد. 

ویتاسین®
C آسپرین + ویتامین

ضددرد، ضدتب، ضدالتهاب / پودر محلول در آب

میـزان مصـرف محلول های خوراکی و یـا 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: ۲ روز قبل ازکشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از دسترس 
کودکان نگهداری 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 ۵۰۰ گرمی.


