
Sebil Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin - Mineral

BİLEŞİMİ  
Sebil Enjeksiyonluk Çözelti, opalesans beyaz renkte olup, her 
ml’sinde 60 mg Vitamin E, 40 mg Vitamin B1 ve 1 mg Sodyum 
Selenit bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Sebil Enjeksiyonluk Çözelti, vitamin E, vitamin B1 ve selenyumun 
uygun derişim ve kombinasyonlarında ve birlikte oluşturdukları 
koruyucu etkileri, bireysel etkilerinden daha yüksek boyutlarda 
olacak şekilde hazırlanmış olan bir ilaçtır. 
Formülasyondaki selenyumun çoğunluğu plazma proteinlerine 
bağlanmış şekilde bütün vücuda dağılır. Selenyum Vitamin E ile 
birlikte fosfolipidlerin ve yağların peroksidasyonunu önlerler. 
Bunun sonucu olarak hücre membranını koruyup, hücrenin 
içindeki metabolik olayların düzgün bir şekilde devamını sağlarlar. 
Ayrıca selenyum yağların emilmesini arttırır ve fertilite 
fonksiyonlarını düzenleyici etki gösterir. Emilen selenyum fazlası, 
çoğunlukla idrar yoluyla ve az bir kısmı da dışkı ve solunum 
havasıyla vücudu terk eder. Selenyum, vücudun ihtiyaç duyduğu iz 
elementlerden biridir. Selenyum normal gelişme ve döllenme için 
gereklidir ve evcil hayvanlardaki birçok dejeneratif bozuklukların 
önlenmesi ve sağaltımında etkilidir.
E vitamini, emildikten sonra geniş ölçeklerde bütün vücut 
dokularına dağılır ve hayvanları uzun süre koruyabilecek düzeyde 
dokularda birikir. E vitamininin en önemli biyolojik görevi 
yükseltgenmeyi engelleme ve serbest oksijen gruplarını 
etkisizleştirme temeline dayanır. Vitamin E aynı zamanda fagosit 
hücrelerinin ve lökositlerin yaşamını uzatır, prostaglandin E, 
fosfolipid, immunglobulin sentezini etkiler. Gereksinimden fazla 
olarak emilen veya depolanabilen miktardan fazla olan E vitamini 
başlıca safra yoluyla ve daha az oranlarda da idrarla atılır. 
Sebil, formülasyonuna yeni doğmuş ruminantlarda rumenin 
gelişmemiş olması sebebiyle B1 vitamininin eksikliğinin 
oluşturacağı güçsüzlük, çırpınma, felçlerin ve bacaklardaki hareket 
düzensizliklerinin önlenmesi, ayrıca Selenyum ve Vitamin E ‘nin 
biyolojik etkilerini kolaylaştırıcı etki sağlaması için Vitamin B1 de 
ilave edilerek daha uygun hale getirilmiştir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR
Selenyum ve Vitamin E’den fakir veya yoksun yemlerle beslenen 
gebe hayvanların yavrularında ortaya çıkan beyaz kas hastalığı ve 
kas distro�lerinin tedavisinde ve korunmada kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği 
takdirde deri altı ve kas içi olarak pratik doz aşağıdaki tabloya göre 
uygulanır. Ürün kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır ve vücut 
ısısına yakın olmalıdır.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR
Sürülerde selenyuma karşı aşırı duyarlık olabilir. Bunun için sürüden 
birkaç kuzuya ön deneme yapılıp gözlenmeli ve sürünün tamamına 
ondan sonra ilaç tatbik edilmelidir. Duyarlı hayvanlara 2 gün 
boyunca yarı doz uygulanabilir. Selenyum zehirli bir madde olup, 
terapötik dozlar aşılmamalıdır. Ürün iki haftalık aralıkla ile en çok 
dört kez uygulanır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Nadiren de olsa özellikle sığırlarda hipersensitivite reaksiyonu 
şekillenebilir. Böyle durumlarda semptomatik tedavi uygulanır. 
Enjeksiyon bölgesinde kendiliğinden geçen az bir irritasyon 
şekillenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ 
Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Spesi�k bir antidotu yoktur. Yüksek dozlarda, solunum sayısında 
artış ve solunum güçlüğü, taşikardi, ishal, davranış bozuklukları ve 
kolaps görülür. Semptomatik tedavi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve Süt için “0” gündür.

KONTRENDİKASYON  
Önerilen dozlarda bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde 
veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde 
bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direkt güneş 
ışığından koruyarak, rutubetsiz yerde oda sıcaklığında (15-25 ºC’de) 
saklayınız. Açılmış ürünler 4 hafta içinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik Tip II amber renkli cam 
şişelerde sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve 
eczanelerde satılır (VHR).
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Buzağı   
Kuzu ve oğlak 
(1 haftalık)  
Kuzu ve oğlak 
(1 hafta 1 ay)  
Koyun ve keçi 
(gebeliğin 3. ayından itibaren) 
İnek ve kısrak 
(Gebeliğin 5. ayından itibaren) 
Kedi ve köpek   

TEDAVİ 
AMAÇLI  
2-4 ml 
0.5-2 ml 

2 ml 

- 

- 

- 

KORUYUCU 
AMAÇLI
1-2 ml
0.5-2 ml

1 ml

1-2 ml 

12-16 ml

0.2-2 ml


