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گونه هدف: دام و طیور

مکانیسم اثر:
ویتامین هـا ترکیباتی هسـتند که در تمام اعمـال حیاتی بدن از جمله 
حفـظ و نگهـداری بافت هـا، مقاومـت در مقابـل اجـرام بیمـاری زا و 
اسـترس ها، باال بردن ایمنی بدن و عملکرد صحیح اعضاء بدن نقش 
حیاتی و منحصر بفرد دارند و از آنجا که بدن حیوانات قادر به ساخت 
این ترکیبات نیست حتما باید به صورت خوراکی در جیره غذایی آنها 
منظور شود. همچنین الکترولیت ها موادی هستند که تعادل آن ها در 
بدن اهمیت بسیاری دارد و کمبود آنها می تواند منجر به بروز عوارض 

مختلف شود.

موارد مصرف: پلی لیت® با حفظ بهینه مایعات در تعادل الکترولیتی، 
بهبـود هضـم و مصرف غذا کمک کـرده و الکترولیت های حیاتی را در 
صورت هر نوع از دسـت دادن آب بدن ناشـی از اسهال، در حین و یا 
پـس از درمان های انگلی، آنتی بیوتیک و کوکسـیدیوز تامین می کند. 
پلی لیت® جهت کمک به بهبود ضایعات ناشـی از کمبود ویتامین ها  
در دام وطیور به کار می رود، همچنین موجب تقویت سیسـتم ایمنی 
در شـرایط اسـترس های مختلف از جمله: واکسیناسیون، حمل ونقل، 

تغییرات رژیم غذایی، نوک چینی، شیردهی و ... می شود.

میزان و نحوه مصرف:
طیور: یک لیتر در هر ۱۰۰۰ - ۸۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ 

روز. 
بره و بزغاله: ۰٫۵ تا یک میلی لیتر به ازای هر راس به مدت ۳ روز.

گوساله: ۱ تا ۲ میلی لیتر به ازای هر راس به مدت ۳ روز.
اسب: ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز.

ترکیب: هر لیتر حاوی:
ویتامین A (پالمیتات) ........................................۱۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول کریستال) ...................۳،۰۰۰،۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین E (دی ال-آلفا توکوفرول  استات) ......................................... ۵ گرم
ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) .................................................. ۲ گرم
ویتامین B2 (ریبوفالوین- 5 فسفات سدیم) ....................................... ۲ گرم
دکسپانتنول ............................................................................... ۵ گرم
نیکوتین آمید ............................................................................ ۱۰ گرم
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) ........................................... ۱ گرم
سدیم کلراید .............................................................................. ۱۰ گرم
پتاسیم کلراید ..............................................................................۱ گرم
پتاسیم استات .............................................................................۲ گرم
منیزیم کلراید ............................................................................. ۳ گرم
سوربیتول ................................................................................ ۵۰ گرم
موادجانبی وحامل 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)

پلی لیت®
مولتی ویتامین + الکترولیت 

ویتامین / محلول خوراکی


