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:  الخواص
  فيتامين هـ: 

 ضروري الوظيفة ااطبيعية اعضلة ااقلب. 

  في ااخييا (األيض)مضاد التأك د بعمليات اإل تقيب. 

 يعمؿ على تقوية اامداعة مما يؤدي إاى زيادة مقاومة ااج ـ ضد األمراض. 

 ضروري الدمو وااخصوبة: السيمينيوم. 

 ااخييا مف  (األيض)يعميف ويؤثراف بشكؿ تآزري على حماية إ تقيب : (س/ هـ) لمسيمينيوم وفيتامين هـ ااتركيبة اامشتركة
 .في ااج ـ (س/ هـ ) األك دة اامتلفة، الحفاظ على  يمتها، والتخفيؼ مف أعراض دقص مادتي

 

:  االستطبابات
 (س/ هـ ) الوقاية ومعااجة متيزمة دقص مادتي:  

 وااقلبية في ااحميف واا خوؿ وااعجوؿةاعتيؿ وضعؼ ااعضيت ااهيكلي : 

   (مرض ااعضيت اابيضاء)ااتيبس ااعضلي الحميف واا خوؿ. 

  (مرض ااضعؼ ااعضلي)ااتيبس ااعضلي العجوؿ. 
 

 الخنازير: 

 مرض ااقلب ااتوتي وااذي يدتج عف اإلعتيؿ ااشديد اعضلة ااقلب. 

 تليؼ ااكبد ااغذائي. 
 

 ضعؼ اادمو وااحيوية ومداعة ااج ـ. 

  (س/ هـ )يعطى أثداء فترة ااحمؿ احماية اامواايد ااجدد مف ظهور أعراض دقص مادتي. 
 

 معااجة اضطرابات ااجهاز ااتدا لي في ااذكور واإلداث: 

 دحباس اامشيمة  .ضعؼ ااخصوبة وتكيس اامبايض واإلجهاض اامتكرر ودفوؽ األجدحة وا 

 قّلة اامدي وضعؼ عملية ااتقيح. 
 

  وااتهاب اامفاصؿ واادخر ااكبدي (ااتهاب األد جة اامخية)حاالت تليؼ اادماغ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ف ابفففففـوو 
  الحقـــن

 .يعطى حقدًا بااعضؿ أو تحت ااجلد: الجرعات
 الحمالن والسخول: 

 مؿ الحيواف ااواحد0.5: المواليد الجدد . 

  ًمؿ الحيواف ااواحد1-0.5: المواليد األكبر عمرا . 
 

 كغـ وزف ج ـ45 مؿ اكؿ 2-1: العجول . 

 كغـ وزف ج ـ25 مؿ اكؿ 1: الخنازير . 

  أ ابيع عدد ااضرورة (4-2)يمكف تكرار ااجرعات اا ابقة بعد. 

  (س/ هـ ) مف ظهور أعراض دقص مادتي (ااحميف واا خوؿ وااعجوؿ)احماية اامواايد ااجدد : (قبل الوالدة)مرحمة الحمل 
  :عليها

 كغـ وزف ج ـ50 مؿ اكؿ 2: ( شهور مف ااحمؿ3بعد ) النعاج والماعز . 

 كغـ وزف ج ـ50 مؿ اكؿ 2: ( شهور مف ااحمؿ5بعد ) األبقار . 
 

  اعدة مرات ال تزيد عف أربعة، وعلى أف يفصؿ بيدها فترة (لمنعاج والماعز واألبقار)عدد ااضرورة، يمكف تكرار ااجرعات 
 .ا بوعيف على األقؿ

  
: فترة األمان

 أ بوعاف: الستهالك المحوم. 

 خم ة أياـ: الستهالك الحميب. 

 

: تنبيهات
 يجب عدـ تجاوز ااجرعات اامقررة. 

 ال ي تعمؿ األبقار في فترة ادتاج ااحليب. 

  في ااحاؿ (االبدفريف)إحتماؿ حدوث تفاعيت تح  ية أحيادًا، وفي هذه ااحااة يعطى. 

 

:  التخزين
 يحفظ بعيدًا عف متداوؿ األطفاؿ .
  ـ° 30يحفظ في مكاف جاؼ معتـ وبدرجة حرارة أقؿ مف .

 

 .مؿ (100، 50): العبوات
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