
 ف ابفففففـوو 
عالجات النفاخ والتلبك 

 المعوي والملينات

 (دستوري)كربونات الماغنيسيوم  
بودرة قابمة لإلنتشار في الماء  

 (مضاد لمحموضة والنفاخ، ممينة ومزيمة لمسمية)
 

:  الخواص
 حماية االغشية المخاطية لالمعاء، وامتزاز المواد المييجة والسامة، ومنع امتصاصيا. 

  تعمل عمى معادلة حامض المعدة، وتحول الحامض المبني في الكرش والناتج عن افراط الحيوان في تناول المواد النشوية الى
 .مواد قموية غير ضارة

 ممينة ومضادة لمنفاخ. 

 سرعة افرازىا مع البول، في حالة امتصاص أي جزء منيا. 

 

:  اإلستطبابات
 حاالت عسر اليضم والتمبك المعوي. 

 االصابة بالتسمم الناتج عن رعي نباتات سامة او متعفنو او متخمرة. 

 االمساك والنفاخ والتخمة الناتجة عن زيادة تناول العميقة الجافة والغنية بالنشويات. 

 حاالت الحموضة الزائدة في المعدة، وتمك الناتجة عن تجمع الحامض المبني في الكرش. 

 تعطى كعالج مساعد في حاالت قرحة المعدة. 

 حاالت التسمم باالحماض او المواد الحمضية االخرى. 

  (الكزاز العشبي)يمكن اضافتيا الى العميقة او المرّكزات العمفية لموقاية من االصابة بنقص الماغنيسيوم .
 

 . تعطى كتجريع او بواسطة انبوبة المي المعدي:الجرعات
 يمزج العالج مع الماء جيدًا، ويرج المزيج جيدًا قبل االستعمال. 

 لتر ماء2- 1 غم لمحيوان الواحد مع 150-100 :االبقار والجمال والخيول . 

 لتر ماء1-0.5 غم لمحيوان الواحد مع كمية 40 :العجول والضأن والماعز . 

 غم لمحيوان الواحد مع كمية كافية من ماء الشرب10-5: الكالب والقطط . 

 .(في حالة حموضة المعدة، يفضل اعطاء العالج بين وجبات الطعام، وفي الميل)

 غم لمحيوان الواحد مع الشرب1 :االرانب . 
 

 يعطى مع العميقة وطيمة فترة احتمال حدوث االصابة: لموقاية من الكزاز العشبي. 
 غم يومياً 15 :الضأن والماعز والعجول . 
 غم يومياً 60 :االبقار . 

  الى الجرعة المقررة من  ( كغم وزن جسم10/ غم1.5)في حاالت الحموضة والنفاخ، يمكن اضافة بيكربونات الصوديوم
 .كربونات الماغنيسيوم
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: فترة االمان
 ساعة12 :الستهالك الحميب  .

 

: تنبيهات
 يمكن اعادة المعالجة عند الضرورة. 

 قد تحدث حاالت اسيال بسبب الجرعات الزائدة. 

 تجنب استعمال العالجات التي تسبب القيء، في حاالت التسمم باالحماض او المواد الحمضية. 

 

 .م °30يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من : التخزين
 

 .غم (1000، 500، 250، 100 ):العبوات
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