JEFO SECURE MET
Назва:

JEFO SECURE MET

Опис продукту:

Мікроінкапсульований DL метіонін

Класифікація:

Премікс

Застосування:

ВРХ

Діючі речовини:

DL метіонін та гідрогенізована рослинна олія.

Інгредієнти:
DL метіонін

(3С301):

550

г/кг

Метод виробництва:
Покриття запатентованим методом охоложенного розпилювання.

Характеристики
Зовнішній вигляд:

мікрогранули

Колір:

Від білого до кремового

Запах:

легкий пряний

Використання
Мікроінкапсульований метіонін для додавання до раціону харчування ВРХ.

Дозування
Дійні корови:

20-30 г/голову/день

Вівці та кози:

5 г/голову/день в період лактації

Упаковка
25 кг багатошарові паперові мішки з поліетиленовим покриттям в середині

Зберігання
24 місяці з дати виробництва при зберіганні в оригінальній упаковці в сухому прохолодному місті
без потрапляння прямих сонячних променів.

МЕТ 55™
Форма випуску: гранульований порошок кремового кольору з характерним запахом метіоніну.
Упаковка: 25 кг багатошарові мішки з поліетіленовим покриттям всередині.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Кормова добавка: амінокислоти

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ:
a. Вид тварин: ВРХ
b. Показання до застосування: МЕТ 55 використовується у якості добавки до раціону
дійних корів. Метіонін являється чутливою до активності рубця амінокислотою.
Споживання МЕТ 55™ сприяє відновленню метіоніну в рубці.
c. Протипоказання: побічні ефекти від вживання метіоніну спостерігаються вкрай
рідко.
d. Побічна реакція: спостерігається дуже рідко.
e. Особливі застереження щодо використання: після вигодовування ретельно вимити
руки. Уникати вдихання мікрочасток. Використовувати захисні рукавиці та окуляри.
У випадку недостатньої вентиляції приміщення використовувати захист органів
дихання. Не вживати в їжу, не пити і не палити під час використання продукту.
f. Використання під час вагітності та лактації: може використовуватись під час
вагітності та лактації за аналогічним дозуванням.
g. Взаємодія з іншими лікарськими препаратами: у амінокислотах міститься сірка,
цистеїн, гомоцистеїн та таурин хондроїтін сульфат та хрящові тканини
h. Дозування та застосування тваринам різного віку: для забезпечення оптимального
раціону МЕТ 55 застосовувати дійним коровам у дозуванні 25-30 г/голову/день на
розсуд спеціаліста по харчуванню.
i. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, протидії) – ознаки передозування
стають видимі лише за 3 дні після вживання DL-метіоніну, еквівалентному 2,5% чи
більше від загальної маси денного раціону. Таке дозування є зависоким, слід
притримуватись рекомендованого дозування.
j. Особливі застереження – будь-які ризики не виявлені.
k. Виведення – продукт розроблений спеціально треб травлення дійних корів, то ж
особливих вказівок щодо виведення препарату з організму немає.
l. Особливі вказівки щодо роботи персоналу з продуктом – відсутні.

ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСОБЛИВОСТИ:
a. Несумісність: форма випуску продукту несумісна з прямим сонячним світлом, надмірною
вологою та потраплянням води.
b. Дата реалізації: термін зберігання – 24 місяці з дати виробництва за умови зберігання в
оригінальній упаковці.
c. Спеціальні умови зберігання: зберігати у сухому прохолодному місті, уникаючи прямих
сонячних променів та інших джерел тепла.
d. Оригінальна упаковка: Продукт відпускається у 25 кг багатошарових паперових мішках,
вкритих поліетіленом.
e. Утилізація: утилізація продукту згідно місцевих вимог.

