
 
 SOLUVITAL  AD3ECK 

 
 Ειδικό βιταμινούχο θεραπευτικό σκεύασμα για πτηνά και θηλαστικά ‘Συστήνεται μόνο για τη διατροφή των ζώων’   

ΣΥΝΘΕΣΗ ανά  1L 
 Βιταμίνη Α                                   1.350.000 UI Βιταμίνη D3                                    200.000 UI Βιταμίνη E                                        10.000 UI Βιταμίνη C                                         50.000mg Βιταμίνη K                                           2.500mg  
ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ     Πτηνά, κουνέλια, χοίροι, βοοειδή, πρόβατα, αίγες, καμήλες.  
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 Το προϊόν SOLUVITAL  AD3ECK συστήνεται: 

 Σε καταστάσεις διατροφικής ανεπάρκειας, στις οποίες απαιτείται τόνωση του μεταβολισμού πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων. 
 Σε αβιταμινώσεις λόγω διατροφικών ανεπαρκειών ή εντατικοποίησης της παραγωγικότητας, σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις και σε περιόδους καταπόνησης (stress). 
 Σε ανεπάρκεια αποθεμάτων ασβεστίου και φωσφόρου στον οργανισμό των ζώων και σε προβλήματα στο μεταβολισμό τους, με αποτέλεσμα την εκδήλωση ραχιτισμού και οστεομαλάκυνσης. 
 Σε περιόδους ανάρρωσης ως βιολογικό ερέθισμα. 
 Σε σμήνη ορνίθων ωοτοκίας, για τη βελτιστοποίηση της αυγοπαραγωγής και της κατάστασης υγείας τους, ακόμα και κατά την περίοδο μεγιστοποίησης του ποσοστού ωοτοκίας. 
 Σε περιπτώσεις ανάρρωσης από λοιμώδεις και παρασιτικές νόσους, μετά από χορήγηση θεραπείας. 
 Σε παθολογικές καταστάσεις του αναπαραγωγικού συστήματος των ζώων.  ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ Χορηγείται από το στόμα, με την τροφή ή το πόσιμο νερό, επί  3-5 ημέρες. 

 Στο νερό:      0,15 - 0,4ml / λίτρο νερού. Στην τροφή:  0,27 - 0,8ml / κιλό τροφής.    



 
      ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
  

 Η βιταμίνη Α   ή ρετινόλη προστατεύει τη δομή και τη λειτουργία των επιθηλιακών κυττάρων, είναι απαραίτητη για τη σπερματογένεση και την κύηση, και παίζει σημαντικό ρόλο στην όραση.     Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες (Sklan et al.,1994), η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης Α βελτιώνει την ανοσολογική ανταπόκριση στις όρνιθες. Επίσης, η βιταμίνη Α βελτιώνει την αναπαραγωγική δραστηριότητα, περιορίζοντας την εμβρυϊκή θνησιμότητα και προάγοντας τη βιωσιμότητα των νεογέννητων ζώων.  Η βιταμίνη D3  ή χολοκαλσιφερόλη συμβάλλει στη φυσιολογική εναπόθεση του ασβεστίου και του φωσφόρου στα οστά και στο μεταβολισμό τους, καθώς και στο σχηματισμό του κελύφους των αυγών.  Η βιταμίνη D3 είναι απαραίτητη κατά την περίοδο ανάπτυξης σε όλα τα ζωικά είδη.  Η βιταμίνη Ε   ή τοκοφερόλη αποτρέπει την οξείδωση των λιπών και επιβραδύνει το σχηματισμό ελευθέρων ριζών από πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, βελτιώνοντας την ποιότητα των σφαγίων. Η βιταμίνη Ε επίσης βελτιώνει τις αποδόσεις των ζώων, προάγοντας την ανοσολογική ανταπόκριση (Kennedy et al., 1992).  Η βιταμίνη C   αποτελεί ένα ουσιώδες συνένζυμο στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις του οργανισμού. Η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης C συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της καταπόνησης (stress) στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής (Pardue et al., 1985), περιορίζοντας σημαντικά τα κλινικά συμπτώματα και τις απώλειες.   Η βιταμίνη C μπορεί να χορηγείται μαζί με τα αντιμικροβιακά φάρμακα.  Η βιταμίνη Κ   δρα αυξάνοντας την παραγωγή προθρομβίνης. Ορισμένες πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως ένα είδος τριφυλλιού (“sweet clover”), περιέχουν ως συστατικά κουμαρινικά παράγωγα, που ανταγωνίζονται τη δράση της βιταμίνης Κ. Ορισμένες σουλφοναμίδες επίσης ανταγωνίζονται τη δραστηριότητα της βιταμίνης Κ. Οι κοκκιδιώσεις, τέλος, αυξάνουν τις απαιτήσεις σε βιταμίνη Κ. Η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης Κ είναι απαραίτητη σε όλες τις αιμορραγικές καταστάσεις, σε περιπτώσεις ευθραυστότητας των τριχοειδών αγγείων και σε εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία.  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:    Δεν απαιτείται.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :   1 και  5  λίτρων.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:   αESP43100328.  


