
STERIL VIT B12 

Papildas, aukštos kokybės sterilus (E. Ph.) produktas 

Sterilus, ilgalaikio veikimo vitamino B12 tirpalas. Vitaminas B12 atlieka svarbias funkcijas 

angliavandenių, riebalų ir baltymų metabolizme. Vitaminas būtinas nervų, raumenų ir epitelinio 

audinio sistemų tinkamam funkcionavimui užtikrinti. Vitamino B12 trūkumas pirmiausiai pasireiškia 

nukleino ir propiono rūgščių sintezės sutrikimais, propiono rūgšties transformacijoje į gliukozę, taip 

pat lipidų, baltymų ir ląstelių membranų metabolizme. Nukleino ir propiono rūgščių sintezės 

sutrikimai sukelia anemiją, padidina baltųjų kraujo kūnelių skaičių su daugiasluoksniais 

branduoliais, taip pat padidina limfocitų su leukopenija skaičių. Nukleino rūgšties sintezės 

sutrikimas aiškiai atsispindi virškinimo trakto epitelio ląstelių proliferacijos sumažėjime arba 

išnykime, dėl kurio atsiranda viduriavimas ir vidurių užkietėjimo problemų. Vitaminas B12 

ypatingai svarbus galvijams propiono rūgšties transformacijos procese. Propioninės rūgšties 

transformacijos į gliukozę sutrikimas pasireiškia sumažėjusiu pieno kiekiu, mažėja kūno masės 

prieaugis, pasireiškia išsekimas. Galvijams tokia būklė gali atsirasti dėl skrandžio mikrofloros 

sutrikimų (raciono pasikeitimas, antibiotikų naudojimas) ir tuo pat metu pasireiškia aukštu 

produktyvumu. Be to, kobalaminas atlieka apsaugines kepenų funkcijas, stimuliuoja kasos ir 

hipofizės sekreciją. Produktas skiriamas esant B12 vitamino trūkumui, intensyvaus augimo ir 

vystymosi periodais, antibiotikų naudojimo periodu.  

 

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai  

Priedai-vitaminai (100 ml)  

Vitaminas B12 (cianokobalaminas) 49,5 mg, mikroelementai natris (natrio chloridas ir dinatrio-

vandenilio fosfatas) 349,0 mg, fosforas (dinatrio-vandenilio fosfatas) 76,7 mg  

Technologiniai priedai: konservantai 1,0g,  

Pagrindas – vanduo (drėgmės kiekis – 96,9 g). 

Dozės ir naudojimo būdas  

Produktas pateikiamas kartu su geriamu vandeniu visiems gyvūnų rūšims pagal nustatytą dozavimą: 

galvijams, arkliams 2-5 ml gyvūnui per dieną; veršeliams, kumeliukams 1-3 ml gyvūnui per dieną; 

penimoms kiaulėms, paršavedėms 0,5-1,5 ml gyvūnui per dieną; paršeliams, šunims, avims, 

ožkoms 0,5-1,5 ml gyvūnui per dieną; vištoms 2,5 ml 10 L geriamo vandens (100 ml 400 litrų 

vandens) 

 

Laikymo sąlygos 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ℃  temperatūroje, sausoje ir tamsioje patalpoje. Saugoti nuo šviesos. 

Saugoti nuo vaikų. 

Gamintojas PFO „VETOS-FARMA“ Sp. z o.o. ul. ul. Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, 

Lenkija, αPL0202001p 

 


