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INTROVIT

اینترویت (محلول تزريقي حاوي مولتي ويتامين و اسيد آمينه)
گروه دارویی
مولتی ویتامین  +اسید آمینه  -محلول تزریقی
ترکیب دارویی
هر میلیلیتر اینترویت حاوی
		
ویتامین ( Aپالمیتات رتینول)
ویتامین ( D3کوله کلسیفرول)
ویتامین ( Eاستات توکوفرول)
ویتامین (B1هیدرو کلراید تیامین)
ویتامین ( B2فسفات سدیم ریبوفالوین)
ویتامین (B6هیدرو کلراید پریدوکسین)
ویتامین ( B12سیانوکوباالمین)
 -Dپنتول			
			
نیکوتین آمید
			
اسید فولیک
				
بیوتین
			
کولین کلراید
			
اسیدهای آمینه
				
حالل

 15000واحد
 7500واحد
 20میلیگرم
 10میلیگرم
 5میلیگرم
 3میلیگرم
 60میکروگرم
 25میلیگرم
 50میلیگرم
 150میکروگرم
 125میکروگرم
 12/5میلی گرم
 12میلیگرم
تا حجم  1میلیلیتر

مکانیسم اثر
ویتامینها برای عملکرد مناسب فعالیتهای فیزیولوژیک در بدن
ضروری میباشند .ویتامینها و اسیدهای آمینه در متابولیسم سلولی
و تولید پروتئینها و دفع مواد سمی نقش دارند .در عین حال نقش
مهمی را در رشد ،تولید و نگهداری بدن ایفا نموده ،همچنين در سنتز
و سوخت و ساز بدن بسیار موثرند.
موارد مصرف
اینترویت ترکیبی کامال متعادل از ویتامینهای ضروری و اسیدهای
آمینه است که در اسب ،گاو ،گوسفند ،بز ،سگ و گربه در موارد ذیل
کاربرد دارد.
تقویت سیستم ایمنی بدن
درمان کم اشتهایی ،کم خونی و ضعف
بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش تولید
پیشگیری یا درمان کمبود ویتامینها و اسیدهای آمینه در حیوانات
اهلی
پیشگیری یا درمان استرس ناشی از واکسیناسیون ،بیماریها ،حمل
ونقل ،رطوبت باال
درجه حرارت باال و تغییر رژیم غذایی
تسریع در بهبودی و سالمت بدن در دوره نقاهت بیماریهای عفونی
به همراه مصرف آنتی بیوتیکها.
روش مصرف
به روش زیر جلدی ( )SCیا داخل عضالنی ( )IMمصرفشود.

میزان مصرف
با نظر دامپزشک
گاو و اسب 10-15 :میلیلیتر
گوساله ،بز و گوسفند 5-10 :میلیلیتر
بره 5-8 :میلیلیتر
سگ و گربه 0/5-2 :میلیلیتر
هشدار
بیش از یک هفته بصورت متوالی استفاده نگردد.
از تماس دارو با پوست فرد تزریق کننده اجتناب شود.
تداخل دارویی
هیچ گونه تداخل دارویی وجود ندارد .هر چند مخلوط نمودن اين
دارو با سایر داروها در هنگام تزریق توصیه نمیشود
اثرات جانبی
با تجویز دوز توصیه شده هیچ گونه عوارض جانبی گزارش نشده
است.
شرایط نگهداری
در دمای  15-25درجه سانتیگراد و به دور از نور نگهداری شود.
پس از باز شدن درب ویال در دمای  2-8درجه سانتی گراد نگهداری
و در مدت  2هفته مصرف گردد.
بسته بندی
بطري  100میلیلیتری
شرکت سازنده :شرکت اینترکمی هلند
شركت واردکننده :شرکت سرور فجر
توزیع کننده :شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

