
آزمایشگاه های تولیدی
داروسازان ایران

(سهامی خاص)

گونه هدف: طیور

مکانیسـم اثـر: ایـن دارو متعلق به گـروه ویتامین ها بـوده و عوارض 
ناشـی از کمبـود ویتامین هـای گـروه K ،B و H2 را کاهـش می دهد. 
کمبـود ویتامیـن B1 باعث ایجاد سـتاره نگری، بـروز ضایعات عصبی، 
ضعف پاها و بی اشـتهایی می شـود. همچنین در مرغ های مادر باعث 
کاهـش جوجه آوری و درخروس ها موجـب تحلیل رفتن بیضه ها می

 Curled) باعث بروز اسهال و فلجی پنجه پا B2 شود. کمبود ویتامین 
 B3 ،B5 ،B6 ،B9 ،B12 می شـود.کمبود ویتامین های(Toe Paralysis
و H2 می توانـد باعـث کاهش رشـد، افزایش ضریـب تبدیل غذایی، 
عوارض پوستی و عصبی و حتی افزایش تلفات شود. کمبود ویتامین 

K باعث ایجاد بیماری کم خونی یا هموراژی می شود.

موارد مصرف:
برای افزایش راندمان تولید و رشـــد. درمان عوارض ناشی از کمبود 
ویتامین های گروه H2 ،K ،B. در درمان خراشیدگی سنگدان و بوجود 
آمدن لکه های خونی در زرده تخم مرغ و درمان عارضه کاهش میزان 
جوجه در آوری در مرغ هایی که تخم مرغ آن ها برای جوجه کشـــی 
اســـتفاده می شـــود. در هنگام بروز بیماری هایی همچون کم خونی 
عفونی جوجه (CAV)، آنتریت های هموراژیک، کوکسیدیوز، بیماری

 های انگلی، گامبورو، تورم عفونی کبد و مسمومیت ها. پیشگیری از 
استرس ناشی از واکسیناسیون، نوک چینی، حمل و نقل و تغيير جیره 
غذایی. در زمان جوجه ریزی و ورود جوجه ها به سالن ها. در صورت 
مصرف طوالنی مدت سولفونامیدها و سایر آنتی بیوتیک ها استفاده از 
این ویتامین ها ضروری است. در صورت عدم استفاده از مواد اولیه 
حیوانی مانند پودر ماهی وجود ویتامین B12 در جیره غذایی ضروری 

است.

ب.کا.سول®
   K ویتامین + B ویتامین های گروه

ویتامین / پودر محلول در آب

میزان و نحوه مصرف:
۱۵۰ - ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیترآب آشامیدنی.

توجه:
مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشـک تعيين گردد. محلول تهیه شـده 
بایستی در عرض ۱۸ ساعت مصرف گردد. میزان مصرف محلول های خوراکی 
و یـا پودرهـای محلـول در آب در فصـول مختلـف (آب وهوای گرم یا سـرد) 

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 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: ساشه آلومینیومی ۵۰۰ گرمی.

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:
ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) ...................... ۲۰۰۰ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفالوین ۸۰ - اس دی) ............... ۴۰۰۰ میلی گرم
کلسیم پنتوتنات ............................................. ۱۰۰۰۰ میلی گرم
نیکوتین آمید ............................................... ۲۰۰۰۰ میلی گرم
ویتامین B6 ................................................... ۲۰۰۰ میلی گرم
ویتامین B9 .................................................... ۲۵۰ میلی گرم
ویتامین B12 .................................................... ۲۰ میلی گرم
ویتامین H2 ..................................................... ۵۰ میلی گرم
ویتامین K3 ................................................... ۲۰۰۰ میلی گرم
مواد حامل و جانبی تا.............................................. ۱۰۰۰ گرم
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