
 مکانیســم عمل پرى بیوتیک در این فرآورده

پرى بیوتیک دکستران الیگوساکاریدى به همراه حامل ساکاروز است. از ویژگى هاى منحصر به فرد این پرى بیوتیک قابلیت انحالل آن 

در آب مى باشــد که این پرى بیوتیک را از سایر پرى بیوتیک ها متمایز مى کند.

دکســتران الیگو ســاکاریدى اســت که از تخمیر و رشــد باکترى لوکونوستوك مزنتروئیدس در محیط با پایه ساکاروز تولید مى شود. در 

محیــط روده تنهــا باکتــرى هایى که داراى آنزیم دکســتراناز هســتند مانند باکترى هــاى مفید تولید کننده اســید الکتیک (ترکیب 

باکتریایى این محصول) قادر به اســتفاده از آن مى باشــند. بدین ترتیب پرى بیوتیک موجود در این ترکیب به رشــد و کلونیزه شــدن 

میکروارگانیســم هاى پروبیوتیک در روده کمک کرده و در نهایت از رشــد باکترى هاى بیماریزا مانند اى کوالى ممانعت بعمل مى آید.

دکســتران موجود در این ترکیب و اســیدهاى چرب کوتاه زنجیر تولید شــده توســط باکترى هاى پروبیوتیک تحریک کننده سیســتم 

کمپلمان دســتگاه ایمنى هســتند و دســتگاه گوارش بعنوان اندامى که بیشــترین سلول هاى ایمنى را دارد از این نظر بسیار حائز اهمیت 

است. پرى بیوتیک موجود در این محصول با تسریع رشد و کلونیزاسیون میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک، جلوگیرى از رشد پاتوژن ها و 

تحریک سیســتم کمپلمان دســتگاه ایمنى سبب بهبود عملکرد و سالمتى حیوان مى شود. 

شرایط نگهدارى

در جاى خشـــک، خنـــک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارى شود.

جهت ماندگارى بهتر در صورت باز شــدن پلمپ بســته بندى و مصرف مقدارى از فرآورده، از بســته شــدن درب قوطى اطمینان 

حاصل کنید.

فقط براى مصارف دامپزشــکى استفاده شود.

دور از دســترس کودکان نگهدارى شود.
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گوســاله در ابتداى تولد، نشــخوارکننده نمى باشد و توسعه دستگاه گوارش 

حدود 2 الى 3 هفته زمان مى برد و همچنین در معرض استرس هایى نظیر 

(واکسیناســیون، شاخ ســوزى و...) قرار دارد و یکى از موارد مهم دیگر، 

بیمارى هاى عفونى نظیر اسهال در دام هاى شیرخوار است که خسارت زیادى 

به سیستم پرورش تحمیل مى کند. میکروارگانیسم هاى متفاوتى در ماه هاى 

اول زندگى سبب بروز اسهال مى شوند. بنابراین براى پیشگیرى از این موارد 

و افزایــش بازده تولیــد، از پروبیوتیک به عنوان افزودنى کمکى در جهت 

حفظ فعالیت سیستم ایمنى و جلوگیرى از بیمارى هایى مانند اسهال استفاده 

مى شــود و در نتیجه بهبود افزایش وزن را در پى خواهد داشــت.

پروبیوتیک موجود در این محصول با اتصال به اپیتلیال دســتگاه گوارش 

از طریق مکانیسم هاى مختلف از قبیل حذف رقابتى، تولید مواد ضد باکتریایى 

(باکتریوســین و ...)، کاهش pH سبب جلوگیرى از کلونیزاسیون پاتوژن ها 

و پیشگیرى از اسهال و با برقرارى تعادل میکروبیوتاى دستگاه گوارش، نقش 

موثرى در درمان اسهال دارند.

مکانسیم عمل این فرآورده گروه مکمل

سین بیوتیک

گونه هدف

دام شیرخوار

ترکیبات

انتروکوکوس فاسیوم

پدیوکوکوس اسیدى الکتى سى

ترموفیلوس استرپتوکوکوس 

بولگاریکوس الکتوباسیلوس 

اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس 

رامنوسوس الکتوباسیلوس 

بیفیدوم بیفیدوباکتریوم 

ساکارومایسس سرویزیه

(دکستران) پرى بیوتیک 

اثرات مصرف

پیشگیرى و کنترل اسهال 

تقویت سیستم ایمنى

افزایش اشــتها و بهبود عملکرد رشد

کاهش دوره شیرخوارگى

بهبود ســرعت رشــد شکمبه و تحریک رشد فلور طبیعى روده

کاهش عوارض واکسیناسیون

میزان ماده مؤثره
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دستور مصرف

روزانه 3-2 گرم به ازاى هـــر دام شیرخوار


