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 وحدة دولية 100000فيتاييٍ أ 

 وحدة دولية 25000 3فيتاييٍ د

 وحدة دولية 100فيتاييٍ هـ 
 

:  الخواص
  (راتينول)فيتامين أ: 

 ي اعد على تشكيؿ وتجدد ااخييا ااظهارية الجلد واألغشية اامخاطية. 

 يزيد مقاومة ااج ـ ضد األمراض ااخمجية. 

 ضروري الخصوبة واادمو. 

  امادتي ااكاا يـو وااف فور (األيض)ضروري إلمتصاص وا تقيب : (كولكالسيفورول)فيتامين د. 

  (توكوفيرول)فيتامين هـ: 

 ضروري الوظيفة ااطبيعية اعضلة ااقلب. 

  اابروتيف واادشويات واألميح اامعددية (األيض)مدظـ اعملية إ تقيب. 

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

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

 

: األستطبابات
 األبقار وااجواميس وااضأف وااماعز وااجماؿ وااخيوؿ وااخدازير. 

  (أ، د، هػ)مصدر إضافي الفيتاميدات. 

 عتيؿ وضعؼ ااعضيت وايف ااعظاـ وضعؼ : الوقاية ومعااجة حاالت دقص اافيتاميدات وخصوصًا في اامواايد ااك اح وا 
 .اادمو

 زيادة ااحيوية وتح يف اال تجابة اامداعية وتحفيز ااج ـ امكافحة األمراض. 

 الحصوؿ على أفضؿ دتائج التربية وعلى األداء ااجيد. 

 م اعدة ااحيوادات ااحوامؿ. 

 دتاج ااحليب  .تح يف معدالت ااتحويؿ ااعلفي واادمو وااخصوبة وازيادة ااوزف وا 

  صابات ااديداف واادقؿ وتغيير ااعلؼ واختيؼ األحواؿ ااجوية، وفترة اادقاهة حاالت اإلجهاد ااداتج عف األمراض اامختلفة وا 
 .حيث تزداد اامتطلبات امثؿ هذه اافيتاميدات

 حاالت ااعشى االيلي وتقّرف ااقردية. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ف ابفففففـوو 
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:  الجرعات

 مؿ الحيواف ااواحد10-8 :األبقار والجواميس والجمال والخيول  .
 مؿ الحيواف ااواحد5-2:  العجول والضأن والماعز واألمهر والخنازير . 
 مؿ الحيواف ااواحد2-1: الحمالن والسخول والخنازير الصغيرة . 

 أشهر3-2يمكف تكرار ااجرعة كؿ : لمحيوانات في مرحمة التربية . 

 طريقة الحقن: 

 بااحقف عميقًا في عضيت اارقبة:لمحيوانات الكبيرة . 

 بااحقف تحت ااجلد بمدطقة ااكتؼ:لمضأن والماعز . 
 

 يمكف تكرار ااجرعة كؿ ثيثة أشهر عدد ااضرورة. 

 أ ابيع4-3تعطى جرعة مدفردة وبشكؿ دائـ قبؿ ااوالدة كؿ : لمحيوانات الحوامل . 

 عدد ااضرورة يتـ إجراء ااتدايؾ في موقع ااحقف الم اعدة على االمتصاص. 

 

: تنبيهات
 يجب عدـ تجاوز ااجرعات اامقررة تجدبًا احدوث فرط اافيتاميدات وااتي تؤدي إاى اضطرابات صحية عديدة. 

 احتماؿ حدوث تفاعؿ موضعي في موقع ااحقف. 

 احتماؿ حدوث رد فعؿ تح  ي، وفي مثؿ هذه ااحااة يجب إعطاء األبدفريف أو مضادات ااه تاميف االخرى. 

 

 .ـ° 30يحفظ في مكاف جاؼ معتـ وبدرجة حرارة أقؿ مف : التخزين

 

 .مؿ (100، 50): العبوات
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