
گونه هدف: دام و طیور

مکانیسم اثر:
این ترکیب متعلق به گروه ویتامین ها است، این دسته از مواد مغذی 
(ویتامین هـای گـروه ب) جهـت عملکـرد مناسـب چندیـن فعالیـت 
فیزیولوژیکی ضروری هسـتند که نقش بسـیار مهمی در حفظ عملکرد 
طبیعی بافت عصبی و عضالت ایفا می کنند. این دسـته از ویتامین ها  
از طریق ادرار دفع می شوند. همچنین در روند متابولیسم کربوهیدرات 
و افزایش سـوخت و سـاز طبیعی قند در بدن نقش دارد، که استفاده 
کامل از آن به خصوص در حیوانات جوان در دوره رشـد، حیوانات در 
مرحله شـیردهی، آبسـتنی، اسـترس و کمبود ویتامین در غذا توصیه 
می شـود. کمبود الکترولیت ها می تواند منجر به بروز عوارض مختلف 

شود.

مـوارد مصرف:  محلـول خوراکی مینراپلکس® بـا ارائه مجموعه ای از 
ویتامین هـای گروه B و الکترولیت ضروری بدن متعاقب بیماری های 
همچون کوکسیدیوز و یا اختالالت دستگاه عصبی، کاهش تخم گذاری 
و جوجـه درآوری و نیـز در جهت تولید و بـاروری و افزایش مقاومت 

بدن در برابر بیماری های عفونی توصیه می شود.

میزان و نحوه مصرف:
طیور: یک لیتر از محلول در ۱۰۰۰ لیتر آب آشـــامیدنی به مدت ۳ تا 

۵ روز متوالی. 
سایر موارد طبق نظر دامپزشک.

ترکیب: هر لیتر حاوی:
ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) ................................ ۷ گرم
ویتامین B2 (ریبوفالوین- 5 فسفات سدیم) .................. ۳٫۵ گرم
دکسپانتنول ............................................................. ۵ گرم
نیکوتین آمید .......................................................... ۱۰ گرم
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) .......................۳٫۵ گرم
ویتامین B12 (سیانوکوباالمین) .............................. ۱۰ میلی گرم
سدیم کلراید ............................................................. ۷  گرم
پتاسیم کلراید ........................................................ ۰٫۵ گرم
منیزیم کلراید ........................................................... ۳ گرم
پتاسیم استات ........................................................ ۰٫۵ گرم
سوربیتول .............................................................. ۵۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا.................................................. ۱ لیتر

توجه:
مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. محلول تهیه 
شـده بایسـتی 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.

آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

مینرا پلکس®
ویتامین ب کمپلکس + الکترولیت

ویتامین / محلول خوراکی
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