Duphalyte
Steril Enjeksiyonluk Çözelti
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Vitamin- Amino asit- Elektrolit-Şeker

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Duphalyte vitamin, elektrolit, amino asit ve dekstrozdan ibaret steril izotonik bir çözeltidir. Duphalyte’daki
amino asitler eritrositlerin şekillenmesi ile hormon ve antikorların nakli için gereken kan proteinlerinin
sentezlenmesindeki yapı taşları olarak ortamda bulunurlar. Duphalyte enerji sağlayabilmek için dekstroz
vücut tuzlarını ikame edebilmek için elektrolit ve enzim şekillenmesini sağlayabilmek için B vitaminleri
kapsar. Bileşik, bozulmuş olan metabolizmanın normale dönmesine yardımcı olur.
KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR
Hayvanlarda sıvı kaybı, elektrolit dengesizliği ve hipoproteinemide kullanılıp, iştahsızlık, şiddetli ishal,
ameliyat, kan kaybı, aşırı terleme, vasküler şok, bitkinlik, kilo kaybı, kusma, ateş, sindirim sisteminin
yangısı, enterit ve nekahat devresinde destekleyici olarak uygulanır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Uygulama Yolu:
Atlar: Sadece yavaş intravenöz enjeksiyon
İnek ve domozlar: Yavaş intravenöz, intraperitoneal yada subkutan enjeksiyon
Köpek ve kediler: Yavaş intravenöz yada subkutan enjeksiyon
1 günlük tavuklar: Subkutan enjeksiyon
Dozaj:
At, sığır ve domuzlar: Max. 100ml/50kg vücut ağırlığına
Tay, buzağı ve domuz yavruları: Max. 30ml/5kg vücut ağırlığına
Köpek ve kediler: Max. 50ml/5kg vücut ağırlığına
1 günlük civcivler: 0.5-1.0 ml/civciv
HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER/UYARILAR
İntravenöz enjeksiyonlar çok yavaş yapılmalıdır. Aseptik şartlara uyulmalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Önerilen kullanım şekli ve dozda herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTI UYARILARI
Ilaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): 0 gündür.
KONTRENDİKASYONLAR
Ürünün içeriklerinden herhangi birine bilinen duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Ürünün içeriklerinden herhangi birine bilinen duyarlılığı olan şahıslar ürünle temastan kaçınmalıdır.
Uygulama esnasında kazara ürün ile enjekte olan şahıslar için derhal doktora başvurulmalı ve doktor
ürünün tabiatı konusunda bilgilendirilmelidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Serin (+2°C - +20°C), karanlık bir yerde saklanırsa açılmamış şişeler son kullanma tarihine kadar
kullanılabilir. Açıldıktan sonra 28 gün stabilitesini korur. Raf ömrü 36 aydır. Dondurmayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
500 ml.lik polipropilen şişelerde satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

