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 تداخالت داروئى

شرایط نگهدارى

این محصول ترکیبى کامال طبیعى اســت و با انواع ویتامین ها و واکســن ها ســازگار اســت و به عملکرد بهتر آنها کمک مى نماید. 

 24  مــاه پس از تولید

 تاریخ انقضا      

در جاى خشــک و خنک و دور از نور مســتقیم آفتاب نگهدارى شــود.
جهت ماندگارى بهتر درصورت باز شــدن پلمپ بســته بندى و مصرف مقدارى از فرآورده، از بسته شــدن درب قوطى اطمینان حاصل کنید.

فقط براى مصارف دامپزشــکى استفاده شود.
دور از دســترس کودکان نگهدارى شود.
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ترکیبات

باسیلوس سوبتیلیس
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استرپتوکوکوس ترموفیلوس
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پرى بیوتیک (دکستران)

مزایاى  مصرف

تثبیــت و کنترل جمعیت میکروب ها در حوضچه هاى پرورش
حذف عوامل اســترس زا مانند نیترات، نیتریت و آمونیاك

تثبیت شــاخص هاى موثر در حفظ کیفیت آب
جلوگیرى از عفونت هاى باکتریایی، ویروســی و انگلی

بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایى
بهبود درصد بقا و کاهش تلفات

کاهش استرس و حساسیت به بیمارى
کاهش نیاز به استفاده از دارو

قابل اســتفاده در خوراك هاى اکسترود شده آبزیان 

میزان  ماده مؤثره

تعداد کل سوش هاى پروبیوتیک در هر کیلوگرم حداقل1012

دستور مصرف

200 گــرم در هر تن خوراك مصرفى

سین بیوتیک ها  چه هستند و چه برترى نسبت به پروبیوتیک و پرى بیوتیک ها دارند؟

پروبیوتیک ها و پرى بیوتیک ها یکى از رایج ترین مواد در محصوالت ســالمت گوارش هســتند. علیرغم شــباهت نام  آنها، پرى بیوتیک ها و 

پروبیوتیک هــا فقــط دو نــوع متفاوت از یک مکمل مشــابه نیســتند. آنها در واقع دو مکمــل کامًال متفاوت با مکانیســم هاى منحصر به فرد 
هســتند. در ســاده ترین حالت، پروبیوتیک ها میکروب ها و باکترى هاى "مفید" هســتند و پرى بیوتیک ها غذاهایى هســتند که آن میکروب ها و 
باکتریهاى مفید مى خورند. میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک براى آبزیان اهمیت دارند زیرا آنها به عملکرد دستگاه گوارش آبزیان کمک مى کنند و 
مواد خوراکى را تخمیر مى کنند. این فرآیند تخمیر باعث تولید اســیدهاى چرب فرار مى شــود که منبع انرژى قابل توجهى را براى آبزیان فراهم 
مى آورند. این میکروب ها همچنین ویتامین هاى  مختلف و ســایر مواد مغذى ضرورى براى ســالمتى کلى آبزیان را تولید مى کنند. در نهایت، 
این میکروب هاى مفید از رشــد و کلونیزاســیون میکروارگانیســم هاى مضر جلوگیرى مى کنند و منجر به رشــد بهتر و بهبود ســالمت در آبزیان 

مى شوند.
پرى بیوتیک ها اغلب کربوهیدرات هاى غیر قابل هضم هســتند که توســط پروبیوتیک ها مصرف مى شــوند بعضى از رایج ترین پرى بیوتیک هایى 
که در مکمل ها اســتفاده مى شــوند شامل فروکتو اولیگوساکارید، زایلو اولیگوساکارید، پلی دکستروز، مانان اولیگوساکارید، گاالکتو اولیگوساکارید 
مى باشند. این پرى بیوتیک ها توسط میکروارگانیسم هاى "مفید" در دستگاه گوارش آبزیان به منظور افزایش تعداد و فعالیت آنها مصرف مى شوند. 
ترکیب پروبیوتیک و پرى بیوتیک، سین بیوتیک نامیده مى شود و اثرات سینرژیک (هم افزایى) به همراه دارد. این ترکیب می تواند بقاء میکروارگانیسم هاي 
پروبیوتیک را بهبود بخشد، زیرا پروبیوتیک ها قادرند از پرى بیوتیک ها به عنوان پیش  ماده اي براي تخمیراستفاده کنند. اثربخشى سین بیوتیک ها 

بسیار مؤثرتر از مصرف جداگانه پرى بیوتیک و پروبیوتیک مى باشد.

این محصول ترکیبى از سویه هاى پروبیوتیک اسیدالکتیک، باسیلوس و مخمر است. این ترکیبات سبب دستیابى به اثرات سـینرژیسمى در بوجود 
آوردن فلور ســالم، تغذیه و رشــد بهتر در انواع آبزیان پرورشــى مى شود. باســیلوس ها با تولید اسیدهاى چرب به همراه اسید الکتیک تولید شده 

توسط دیگر سویه هاى موجود در محصول سبب کاهش pH در روده شده و از رشد باکترى هاى بیمارى زا جلوگیرى مى کنند.
بعالوه این باسیلوس ها با بلوکه کردن محل هاى اتصال باکترى هاى بیمارى زا در دیواره روده از تکثیر و رشد باکترى هاى پاتوژن جلوگیرى کرده 
و از رشد آنها ممانعت به عمل مى آورند. از دیگر اثرات مهم این میکرو ارگانیسم ها حذف ترکیبات سمى از قبیل نیترات ها و فلزات سنگین و کمک 

به تثبیت pH در حوضچه هاى پرورش است.
باکترى هاى این محصول با اتصال به اپیتلیال دستگاه گوارش آبزیان سبب برقرارى تعادل میکروبیوتا، جلوگیرى از کلونیزاسیون پاتوژن، افزایش 
تحریک سیستم ایمنى و فعالیت هاى ضد میکروبى و افزایش جذب مواد مغذى مى شود. عالوه بر این سبب افزایش کیفیت محیط زیست آبزیان 

از طریق حذف ترکیبات سمى از قبیل نیترات ها و فلزات سنگین و کمک به تثبیت pH مى گردد.

      مکانیسم عمل پروبیوتیک هاى این فرآورده

مکانیسم عمل پرى بیوتیک در این فرآورده

پرى بیوتیک دکستران یک الیگوساکارید به همراه حامل ساکاروز است. از ویژگى هاى منحصر به فرد این پرى بیوتیک قابلیت انحالل آن در آب مى باشد 
که این پرى بیوتیک را از سایر پرى بیوتیک ها متمایز مى کند. دکستران الیگوساکاریدى است که از تخـمیر و رشد باکترى لوکونوستوك مزنتروئیدس 
در محیط با پایه ساکاروز تولید مى شود. دکستران در برابر اسید و آنزیم هاى مـعده مقاوم بوده و بدون تغییر از آنها عبور کرده و به روده مى رسد. در 
محیط روده تنها باکترى هایى که داراى آنزیم دکستراناز هستند مانند باکترى هاى مفید تولید کننده اسید الکتیک (ترکیب باکتریایى این محصول) قادر 
به استفاده از آن مى باشند. بدین ترتیب پرى بیوتیک موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شدن میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک در روده کمک کرده و 

در نهایت از رشد باکترى هاى بیماریزا ممانعت بعمل مى آید.
دکستران موجود در این ترکیب و اسیدهاى چرب کوتاه زنجیر تولید شده توسط باکترى هاى پروبیوتیک تحریک کننده کمپلمان ایمنى هستند و دستگاه 
گوارش بعنوان ارگانى که بیشترین سلول هاى ایمنى را دارد از این نظر بسیار حائز اهمیت است. پرى بیوتیک موجود در این محصول با تسریع رشد 
و کلونیزاســیون میکروارگانیســم هاى پروبیوتیک، جلوگیرى از رشــد پاتوژن ها و تحریک سیســتم کمپلمان دســتگاه ایمنى سبب بهبود عملکرد و 

سالمتى حیوان مى شود.


