
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
ساکارومیسس سروایسیا ................................. ۳۳۳٫۳ گرم
مواد حامل و جانبی تا ........................................ ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: دام، طیور، آبزیان

مکانیسـم اثر:  این مکمل غذایی شـامل پربيوتيک خالص و غير فعال 
شـده (كشته شده) از سـلول های مخمر گونه اليپسوئيدوس و از گروه 
ساكاروميسـس سروايسـيا بوده كه با ايجاد pH مناسـب در دسـتگاه 
گوارش (ايجاد شرايط اسيدی) از رشد عوامل بيماري زا جلوگيری كرده 
و از طريق رسـاندن اسـيدهای آمينه، ويتامين ها و ساير مواد ضروری 
سـبب تحريک رشـد ميكروارگانيسـم های مفيد دسـتگاه گـوارش به 
خصـوص الكتوباسـيل ها شـده و بـا سـنتز دیـواره سـلولی، افزایش 
کاتابولیسـم درون سـلولی، تکثیـر و افزایش قدرت ایمنـی، به حیوان 
میزبـان سـود می رسـانند و همچنین باعـث افزایش راندمـان فرایند 

هضم و جذب در دستگاه گوارش می شود.

موارد مصرف:
• بهبود هضم مـــواد غذایی از طریق افزایـــش تولید آنزیم های 

باکتریایی روده.
• افزایش جذب مواد غذایی از طریق افزایش رشد میکروویلی های 

روده وكاهش تولید سموم توليد شده باکتریایی در روده. 
 .(FCR) افزايش توليد و بهبود ضريب تبديل غذايی •

• كاهش هزينه های توليد.
• بهبود كيفيت توليد (گوشت، شير، تخم مرغ و غيره). 

• كاهش رشد عوامل بيماري زا.
• افزايش ســـرعت جبران فلور ميكروبی دستگاه گوارش در مقابل 

استفاده از آنتی بيوتيک ها.
• بهبود سطح ســـالمتی و مقاومت به بیماری ها از طریق تحریک 

سیستم ایمنی بوسیله فلور مفید روده.
• کاهش میزان تخمیر غیرطبیعی به علت کاهش تولید سموم روده

• بهبود مقاومت در برابر استرس.

موارد منع مصرف: اين ماده هيچ منـــع مصرفی در دام، طيور و 
آبزیان حتی تا زمان كشتار ندارد.

تپاکس®
ساکارومیسس سروایسیا  

پربيوتيک (محرک طبيعی رشد) / پودر مخلوط در دان

میزان و نحوه مصرف:
ميزان مصرف اين ماده در يک تن از جيره های گونه های مختلف به شرح زير 

است:

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین گردد.  

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 زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور 
از تابش مستقیم نور و در ظروف در  بسته اصلی نگهداری شود. 

مدت زمان نگهداری : ۲ سال پس از تاریخ تولید
بسته بندی: پاکت کاغذی چند الیه ۱۰ کیلوگرمی.
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ماده اولیه از شرکت داکسال® ایتالیا

10 kg


