
 
 STERIL VIT B12  
 
 
Lietošanai dzīvniekiem.  
Papildbarība liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām, 
suņiem, mājputniem. 
Ar paaugstinātas kvalitātes sastāvdaļām (Ph. Eur.). 
Sterils šķīdums. 
 
SASTĀVS. 100 ml satur – uzturfizioloģiskas piedevas: 
(3a) B12 vitamīns (ciānkobalamīns) 49.5 mg, 
minerālvielas: nātrijs 349 mg (nātrija hlorīda un 
hidrogēnfosfāta formā), fosfors 76,7 mg (nātrija 
hidrogēnfosfāta formā). 
Tehnoloģiskas piedevas 100 ml: konservants 1 g. 
Nesējviela – ūdens (mitrums 96,9 g). 
 
APRAKSTS. 
Produkts ir sterils B12 vitamīna šķīdums, ar ilgstošu 
iedarbību. Šim vitamīnam ir ļoti būtiska nozīme 
ogļhidrātu, tauku un olbaltumvielu vielmaiņas procesu regulācijā. Vitamīns B12 ir 
nepieciešamas nervu sistēmas, epitēlijaudu un muskuļu darbības nodrošināšanai. 
Vitamīna B12 deficīts dzīvniekiem izraisa simptomus, kas ir rezultāts 
traucējumiem nukleīnskābju un porfirīnu sintēzē, propionskābes transformācijai 
glikozē, kā arī lipīdu un olbaltumvielu vielmaiņā un šūnu membrānu darbībā. 
Nukleīnskābju un porfirīnu sintēzes traucējumi izraisa makrocitālo anēmiju, 
leikocītu daudzuma palielināšanos ar šūnu kodola izmaiņām, leikopēniju un 
limfocītu palielināšanos. Nukleīnskābju un sintēzes traucējumi tieši ietekmē 
gastrointestinālo epiteliālo šūnu vairošanās samazināšanos vai pārtraukšanos, 
kas izraisa caureju vai  aizcietējumus. Vitamīna B12 piedalīšanās propionskābes 
vielmaiņā atgremotājiem ir ārkārtīgi svarīga. Traucējumi propionskābes 
transformācijā par glikozi izraisa piena izslaukuma samazināšanos, dzīvsvara 
pieauguma palēnināšanos vai novājēšanu. Liellopiem tādas pazīmes var būt kā 
rezultāts priekškuņģu mikrofloras attīstības traucējumiem (barības maiņa, 
jonoforu antibiotiku lietošana), vienlaikus ar augstu produktivitāti. 
Papildus tam, kobalamīns nodrošina aknu aizsargfunkcijas, stimulē aizkuņģa 
dziedzera un hipofīzes sekrēciju. 
 
LIETOŠANA. Vitamīnu B12 jālieto tā deficīta gadījumā, intensīvas augšanas un 
attīstības laikā, antibiotiku lietošanas laikā. 
 
Pirms lietošanas flakona saturu rūpīgi saskalināt. 
Dod ar dzeramo ūdeni, deva dzīvniekam dienā: liellopiem, zirgiem 2-5 ml, teļiem, 
kumeļiem 1-3 ml, nobarojamām cūkām, sivēnmātēm, sivēniem, suņiem, aitām, 
kazām  0.5-1.5 ml, mājputniem 2.5  ml uz 10  L dzeramā ūdens (100 ml uz 400 L 
dzeramā ūdens). 
Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. 
 
UZGLABĀT aizvērtā oriģinālā iepakojumā temperatūrā līdz 25 C, sausā, tumšā, 
bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Sargāt  no gaismas. 
Pēc pirmās iepakojuma atvēršanas, derīguma termiņš 30 dienas, uzglabājot 
temperatūrā 2 līdz 8 C. 
 
IEPAKOJUMS. 100 ml flakons. 
 
RAŽOŠANAS SĒRIJA (S) UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ (W)– norādīts 
uz iepakojuma. 
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