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Полівіт для яйценосних курей – 103

Ранойод – 78
Рафензол – 36
Репродуктаза – 92
Риболік – 37
Робенкокс – 44
Розчин глюкози 40% – 125
Розчин кальцію глюконату 20% – 104
Розчин кальцію хлориду 10% – 105
Розчин кофеїну бензоату 20% – 126

Розчин натрію хлориду ізотонічний 0,9% – 127
Розчин новокаїну 0,5% – 112
Розчин новокаїну 2% – 113
Розчин уротропіну 40% – 128

Седацил – 114
Сексанет – 93
Серветки дезінфікуючі для домашніх тварин – 120
Смещур – 121
Стартовіт – 132

Термосредсан – 94
Тілозин 20% – 56
Тілозин 5% – 55
ТімТіл – 57
ТімТіл�250 – 71
Тіопенат – 115
Трематозол – 38
Трицилін – 79

Узатимол – 80

Фітосепт мазь для доїння – 81
Фос�Бевіт – 106
Фторфенлік 10 – 72
Фторфенлік 30 – 58
Фунгіцидно�акарицидна мазь «Ям» – 82

ЦЕДА�віт – 107
Цефтіоклин – 59
Цефтіокур – 60
Цифлур – 51

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ПРЕПАРАТІВ



бул. Незалежності, 18 А, м. Бровари, Київська обл., Україна, 07400
п/р 26004185736 в ПАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805, ОКПО 14332579

Податковий номер 143325710067, свідоцтво № 13633290

тел./факс: +38 (04594) 6;63;19, 6;63;20, 6;26;25, 
+38 (044) 599;32;24, 599;32;25

office@brovafarma.com.ua

Генеральний директор
д. вет. н., професор Березовський Андрій Володимирович

тел./факс: +38 (044) 599;32;27

Юридична служба Бухгалтерія
+38 (04594) 6;28;99 +38 (04594) 5;43;46

Начальник відділу Керівник проектів міжнародного
зовнішньоекономічної діяльності розвитку

Попель Владислав Володимирович к. вет. н. Шевченко Анатолій Миколайович
+38 (050) 352;32;00, +38 (050) 310;16;21,

popel@brovafarma.com.ua shevchenko@brovafarma.com.ua

Начальник відділу збуту
Карпов Олександр Анатолійович

+38 (050) 344;52;11, karpov@brovafarma.com.ua

Регіональний менеджер по Вінницькій, Волинській, Житомирській, АР Крим, Львівській, 
Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій областях

к. вет. н. Сенча Владислав Васильович
+38 (050) 338;59;88, sencha@brovafarma.com.ua

Регіональний менеджер по Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, 
Миколаївській, Одеській, Рівненській, Черкаській областях

Жовнодій Олександр Миколайович
+38 (050) 387;98;81, jovnodiy@brovafarma.com.ua

Регіональний менеджер по Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській,
Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях

Прутас Світлана Сергіївна
тел.: +38 (050) 353;85;45, prutas@brovafarma.com.ua

Науковий консультант з птахівництва
Демиденко Василь Михайлович

+38 (050) 443;76;00, demidenko@brovafarma.com.ua

Науковий консультант з тваринництва
к. вет. н., доцент Ситнік Віталій Анатолійович

+38 (050) 384;83;32, vasitnik@brovafarma.com.ua

Науковий консультант з питань хвороб дрібних тварин
к. вет. н. Мартинюк Олександр Григорович

+38 (050) 315;73;08, martyniuk@brovafarma.com.ua

www.brovafarma.com.ua

ТОВ «БРОВАФАРМА»



ВІННИЦЬКА
ФОП Ящук С.О.
23700, м. Гайсин
вул. 30 років Перемоги, 7, кв. 3
тел.: (043) 342;23;13
моб.: (098) 200;70;80
моб.: (050) 469;68;87
моб.: (067) 432;15;90
gmp_se@rambler.ru

ВОЛИНСЬКА
ПП «ВЕТКОМ»
43021, м. Луцьк
вул. Франка, 46
тел.: (033) 224;05;00
vetkom46@ukr.net

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ТОВ «УКРВЕТКОМ»
49008, м. Дніпропетровськ
вул. Робоча, 164 Б
тел.: (056) 731;91;69
факс: (0562) 39;90;71
emitrofanova@ukrvetcom.dp.ua
www.ukrvetcom.biz

ДОНЕЦЬКА
ТОВ «АГРОВІТА»
85300, м. Красноармійськ
пров. Ветеринарний, 56
моб.: (095) 316;76;54
agrovitatov@yandex.ru
info@agrovita.dn.ua

ЖИТОМИРСЬКА
МПП «Фауна»
11601, м. Малин
вул. Фрунзе, 21 А
тел.: (04133) 5;16;82
факс: (04133) 5;33;66
тел./факс: (0412) 55;24;85
fauna.ml@mail.ru

КИЇВСЬКА
ПП «Белвет»
09100, м. Біла Церква
вул. 2;а Інтернаціональна, 22
тел.: (045) 633;04;23
bv@belvet.kiev.ua
www.belvet.kiev.ua

ЛЬВІВСЬКА
ТОВ «Квест НВ»
79039, м. Львів
вул. Шевченка, 120 Г
тел.: (032) 245;05;20
vetpreparat@ukr.net
kvest;nvmike@ukr.net
www.vetpreparat.com.ua

МИКОЛАЇВСЬКА
ФОП Натальчишина В. П.
55200, м. Первомайськ
вул. Революції, 48 
тел./факс: (05161) 4;27;01
моб.: (066) 910;98;60
ntlp@ukr.net

ПОЛТАВСЬКА
ПАТ «Полтавазооветпромпостач»
м. Полтава
вул. Автобазівська, 3 Б
тел.: (0532) 59;27;92
факс: (0532) 59;75;73
poltavazoovet@gmail.com

РІВНЕНСЬКА
ПП «Промветпостач»
33024, м. Рівне
вул. Млинівська, 25 А
тел.: (0362) 64;88;63
моб.: (050) 339;37;99
promvetposta4@mail.ru

ХАРКІВСЬКА
ТОВ «Українські ветеринарні
технології»
61177, м. Харків
пров. Пластичний, 17 А
тел.: (057) 786;09;77
факс: (057) 372;21;74
uvt@uvt.kh.ua
http://uvt.kh.ua

ХМЕЛЬНИЦЬКА
ТОВ «Зооветпром Україна»
29009, м. Хмельницький
вул. Толбухіна, 1 
тел.: (038) 279 62 51
моб.: (067) 382;28;99
sergapteka@gmail.com

ЧЕРКАСЬКА
ФОП Борисенко П.П.
18000, м. Черкаси
вул. Смілянська, 130 
тел.: (0472) 65;31;05
моб.: (067) 47;22;245
borisenkopp@ukr.net

ТОВ «ДК ВЕТ»
20300, м. Умань
вул. Івана Гонти, 3
тел.: (4744) 4;67;58
моб.: (067) 474;85;33
моб.: (067) 474;85;35
info@dk;vet.com
www.dk;vet.com

ЧЕРНІГІВСЬКА
ТОВ «ФЕНІКС АГРО УА»
14000, м. Чернігів
вул. Родимцева, 16 
тел.: (0462) 64;78;45
моб.: (050) 313;04;19
моб.: (095) 354;23;17
phoenixagroua@ukr.net

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ В ОБЛАСТЯХ



Березовський Андрій Володимирович,

генеральний директор, д. вет. н., професор,
заслужений працівник ветмедицини України



Лідер на ринку України
Понад 20 років наше підприємство виробляє високоякісні ветеринарні
препарати і є абсолютним лідером на ринку України за кількістю за�
реєстрованих продуктів. Секрет лідерства компанії включає три складові:
високий науковий потенціал, широкий асортимент та гарантовану якість
виробленої продукції, а кредо підприємства – три принципи: легальність,
прозорість і чесність бізнесу.
У портфелі підприємства більше 130 найменувань лікарських засобів для
тварин, у тому числі протипаразитарні, антимікробні, дезінфектанти, пре�
парати для репродуктивних органів та догляду за молочною залозою, для
наркозу і релаксації, вітамінно�мінеральні комплекси та ін. Продукція
випускається у вигляді стерильних ін’єкційних розчинів, водорозчинних
емульсій, порошків, мікрогранулятів, таблеток, болюсів, капсул, мазей,
гелів та інших формах.
Наразі торгова марка «Бровафарма» добре відома ветеринарам не лише
України, а й інших країн. Більше третини продукції експортується до
12 країн: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизста�
ну, Молдови, Придністров’я, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбе�
кистану.
У цьому каталозі поряд з добре відомими на ринку препаратами представ�
лені останні розробки підприємства, впроваджені у виробництво станом
на початок 2016 року.
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БРОВАФАРМА
МАЙБУТНЄ СТВОРЮЄМО СЬОГОДНІ
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Науковий потенціал
Серед ключових переваг нашої компанії – високий науковий потенціал.
У штаті підприємства працюють доктори і кандидати наук. Компанія тісно
співпрацює з науковцями провідних науково�дослідних і навчальних зак�
ладів України та інших країн. На основі спільних розробок захищено
11 докторських і 29 кандидатських дисертацій, отримано 34 патенти.
За останні роки видано 36 підручників і навчально�практичних посіб�
ників, а також близько 100 методичних рекомендацій з питань ветеринар�
ної медицини.
Науковий підрозділ підприємства активно займається новими розробка�
ми. Значна їх частина базується на інноваційних підходах і спрямована на
забезпечення екологічної безпеки продуктів тваринництва, яка з кожним
днем стає все більш актуальною для споживачів багатьох країн.
Протягом останніх років компанія вивела на ринок низку інноваційних
продуктів, що забезпечують надійний протипаразитарний та антимікроб�
ний захист тварин, а також їх вітамінно�мінеральне підживлення. Так,
препарат Бровермектин 2% – єдиний з класу авермектинів, який можна
застосовувати через систему водопоїння. Цефтіоклін – ін’єкційна форма
єдиного дозволеного в країнах ЄС антибіотика для лактуючих корів.
Водорозчинні вітамінні комплекси ЦЕДА�віт та ДАЕ�віт характеризують�
ся високою біодоступністю. Серед останніх розробок – екологічно без�
печний акарицид для бджіл Апіхелс.
Враховуючи той факт, що у світі не існує ліків, до яких у збудників зараз�
них хвороб не розвивається резистентність, наші дослідники працюють на
випередження і концентруються на профілактиці самого феномена резис�
тентності. Використовуючи результати провідних світових науково�
дослідних установ, які доводять, що основним методом протидії резис�
тентності є система ротації антимікробних чи антипаразитарних засобів,
наші наукові співробітники створюють нові комплексні препарати і роз�
ширюють лінійки продуктів, що виробляються підприємством.
У результаті багаторічних досліджень нам вперше в Україні вдалося ство�
рити повні ротаційні набори різних лікарських форм (мінімум три в кож�
ному). Наприклад, разом з протимікробними ін’єкційними препаратами
Тілозином, Оксипролом, новітнім Цефтіокуром виробляються засоби
аналогічної дії, які можна використовувати через систему водопоїння –
Бровасептол концентрат, Бровафом новий, Апроміцин 50%, Амокланід
та ін.
Успішно впровадивши дезінфектанти Бровадез�20 і Бровадез�плюс, наші
розробники не зупинилися на досягнутому і створили препарат Бі�дез на
основі нових активнодіючих біоцидів. Це розширює можливості ротації
дезінфікуючих засобів на виробничих об’єктах.
З тією ж метою створювався новий кокцидіостатик Робенкокс, що допов�
нив лінійку популярних водорозчинних антигельмінтиків для промислово�
го птахівництва: Бровальзен емульсія, Бровалевамізол 8% і Бровермек�
тин 2%. Тепер в українських птахівників з’явилася можливість викорис�
товувати для ротації препарати вітчизняного виробництва.
Завдяки останнім розробкам арсенал антигельмінтиків для коней також
складається із трьох компонентів, в основі яких діючі речовини з різних
хімічних класів: Бровадазол гель, Бровермектин гель і Гельмісан.
Підприємство не лише створило широкий ротаційний ряд антимаститних
засобів для молочного поголів’я ВРХ (Бровамаст 1Д, Бровамаст 2Д,
Бровамаст С, Фітосепт, Ніжнодій), але й завершило реєстрацію комплек�
сного протиметритного препарату у формі шипучих таблеток Гістерлік,
гормонального препарату Дінотром та мийно�сануючого засобу МолСан,
створеного для поліпшення санітарної якості молочної продукції.
Значному розширенню асортименту сприяє доповнення лікарських
засобів для продуктивних тварин лінійкою препаратів для домашніх улюб�
ленців (Амокланід, Сексанет, Цифлур).
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Якість понад усе
Висока якість виробленої продукції забезпечується за допомогою акреди�
тованої науково�контрольної лабораторії, укомплектованої сучасним об�
ладнанням. Це дозволяє контролювати активнодіючі інгредієнти, що ви�
користовуються для виготовлення лікарських засобів, а також проводити
системний моніторинг їхньої якості в процесі виробництва і зберігання.
Регулярний зовнішній аудит, який здійснюється уповноваженими органа�
ми сертифікації ISO 9001:2009, підтверджує, що запроваджена на під�
приємстві система управління якістю відповідає вимогам міжнародних
стандартів.
Слід зауважити, що компанія постійно інвестує не лише у створення
нових оригінальних, якісних і безпечних лікарських засобів, а й у мо�
дернізацію виробничих потужностей.
Наразі завершується комплектація технологічним обладнанням ново�
го виробничо�складського комплексу загальною площею близько

Шановні колеги та клієнти!
Ми завжди уважно ставимося до ваших відгуків, тому просимо інформувати нас як про проблеми, що виникають під час

використання лікарських препаратів «Бровафарма», так і про нові схеми їх успішного застосування. Весь ваш досвід буде
ретельно вивчений, узагальнений і врахований у подальших розробках компанії, що у підсумку сприятиме здоров’ю тварин.

3 000 кв. м. Зокрема, розпочато запуск нового цеху рідких форм, який 
компанія «Бровафарма» першою серед українських виробників ветери�
нарної продукції обладнала машинами bottelpack® швейцарської фірми
Rommelag®, що працюють за технологією «видув – наповнення – запа�
ювання» (Blow – Fill – Seal, BFS). Мета проекту – освоєння нових тех�
нологій, які дозволять не лише збільшити обсяг і асортимент препаратів,
але й виробляти їх згідно з високими європейськими стандартами належ�
ної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP).
Компанія регулярно бере участь у міжнародних виставках і відзначена
численними нагородами та грамотами за якість продукції. Зокрема, про�
дукція підприємства відзначена нагородами «Золота фортуна» і «Вища
проба», нагороджена дипломами «Символ професійності» та «Кращий
вітчизняний товар».
Усе це дозволяє нам з упевненістю йти вперед і сподіватися на подальшу
плідну співпрацю зі своїми торговими партнерами та регіональними дист�
риб’юторами, що доносять нашу продукцію до кінцевих споживачів.



Опис

Порошок мікрогранульований білого кольору, без запаху.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: фенбендазол – 200 мг.

Фармакологічні властивості

Механізм дії фенбендазолу пов’язаний з порушенням енергетичного
обміну, руйнуванням мікроканальців травних клітин і появою нейроток�
сичного ефекту у гельмінтів. Фенбендазол згубно діє на личинки різних
стадій та порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів. Останні при по�
траплянні у навколишнє середовище не здатні до подальшого розвитку.

Показання

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м’ясо�
їдних, хутрових звірів, курей, гусей при ураженні зрілими і незрілими
формами нематод, деякими видами цестод і трематод та їхніми яйцями.
Дегельмінтизація риби родини коропових при ботріоцефальозі.

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з протифасціольозними препаратами,
а також протягом 7 діб після лікування бромсаланами.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат змішують з кормом і дають під час ранко�
вої годівлі. Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.
Для дегельмінтизації риби готують таку лікувально�кормову суміш
(ЛКС): 0,25 кг препарату ретельно перемішують з 99,75 кг комбікорму
і гранулюють. Терапевтична добова доза ЛКС для кожної водойми
становить 5% від розрахункової маси риби. Добову дозу ділять на 
3�4 порції, які вносять у місця годування через кожні 2 години протя�
гом дня, курс лікування – 2 дні. Інший корм у ці дні застосовувати не
треба. Якщо в господарстві для годування риби не використовували
комбікорм, то перед проведенням дегельмінтизації необхідно привчити
рибу і до комбікорму, і до місць годування.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби,
овець, кіз, свиней на м’ясо дозволяється через 10 діб, птиці – через 3 доби.
Людям вживати в їжу печінку, легені, серце тварин можна через 20 діб,
молоко – через 2 доби, рибу – через 10 діб.

Упаковка

Полімерні контейнери по 100 г, полімерні пакети по 100, 500, 1000 г.
Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від �30 до +30 °С.
Термін придатності – 3 роки.

БРОВАДАЗОЛ 20%

порошок для перорального застосування

Доза, г/10 кг 
Вид тварин і захворювання маси тіла Застосування

Велика рогата худоба

Диктіокаульоз, неоаскароз, стронгілятоз, 

стронгілоїдоз 0,4 одноразово

Трихуроз 0,75 2 дні

Дикроцеліоз 1 5 днів

Цистицеркоз 1,25 3 дні

Парамфістоматидоз 0,75 5 днів

Вівці, кози

Неоаскароз, протостронгілідоз, 

стронгілоїдоз, трихостронгілідоз 0,25 одноразово

Трихуроз 0,5 2 дні

Диктіокаульоз, монієзіоз, тізанієзіоз 0,5 одноразово

Ларвальні цестодози: ехінококоз, ценуроз 2 3 дні

Дикроцеліоз 1 3 дні

Свині

Аскароз, метастронгільоз, трихуроз 0,5 2 рази через 12 годин

Езофагостомоз, олуланоз, стронгілоїдоз 0,2 2 рази через 12 годин

Змішана інвазія (профілактично):

· поросята віком 2-10 тижнів 0,05 1 раз на тиждень

· молодняк на відгодівлі 0,2 1 раз на місяць

Ехінококоз 1 5 днів

Коні

Параскароз 0,75 одноразово

Кишковий стронгілятоз 0,5 одноразово

Стронгілоїдоз (лошата) 0,4 2 дні

Собаки, коти

Анкілостомоз, капіляріоз, теніїоз, трихуроз,

токсаскароз, токсокароз 2,0 3 рази через 12 годин

Хутрові звірі (песці, лисиці)

Змішана нематодозна інвазія 0,75 2 дні

Кролики

Змішана нематодозна інвазія 0,5 3 дні

Кури, індички

Аскаридіоз, гетеракоз, капіляріоз 0,5 4-5 днів

Гуси, качки

Амідостомоз, ехінуріоз, капіляріоз,

сінгамоз, стрептокароз, тетрамероз 0,5 4-5 днів

Риба родини коропових

Ботріоцефальоз 1,25 2 дні

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

10 ПРЕПАРАТИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ



Опис

Гель білого кольору, однорідний.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: фенбендазол – 150 мг.

Фармакологічні властивості

Фенбендазол належить до групи бензимідазолів, механізм його дії
пов’язаний з порушенням енергетичного обміну, руйнуванням мікрока�
нальців травних клітин і появою нейротоксичного ефекту у гельмінтів.
Фенбендазол згубно діє на личинки різних стадій, порушує цілісність обо�
лонок яєць гельмінтів. В результаті при потраплянні в навколишнє сере�
довище останні не здатні до подальшого розвитку.

Показання

Лікування та профілактика інвазійних захворювань коней, викликаних
такими збудниками нематодозів: Ascaridae, Strongylidae, Strongyloidi#
dae, Oxyurata, Trihonematidae, Dictyocaulus sрр., Parafilaria multipa#
pillosa, Оnchcerca cervicalis і личинками Gastеrophilus sрр.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат вводять тваринам на корінь язика одноразово за допомогою
шприца�туби.
Лікувальна доза становить 1 мл на 20 кг маси тіла тварини.
При інвазіях, викликаних личинками Trichostrongylus ахеі та Gaste#
rophilus sрр., препарат дають повторно через добу.
Профілактичну дегельмінтизацію дорослих коней рекомендується прово�
дити кожні 3�4 місяці.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 14 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, можна
використовувати тільки для годування м’ясоїдних тварин і виготовлення
м’ясо�кісткового борошна.

Упаковка

Шприци�туби з дозатором по 30 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +1 до +20 °С.
Термін придатності – 2 роки.

БРОВАДАЗОЛ ГЕЛЬ

гель для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ
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БРОВАДАЗОЛ ПЛЮС

порошок для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

12 ПРЕПАРАТИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Опис

Порошок білого кольору, без запаху, нелеткий, негігроскопічний, нероз�
чинний у воді.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: піперазину адипінат – 250 мг,
фенбендазол – 30 мг.

Фармакологічні властивості

Механізм дії фенбендазолу пов’язаний з порушенням енергетичного
обміну, руйнуванням мікроканальців травних клітин та появою нейроток�
сичного ефекту в гельмінтів. Фенбендазол згубно діє на личинки різних
стадій, а також порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів. Останні при
потраплянні в навколишнє середовище не здатні до подальшого розвитку.
Комбінація фенбендазолу та піперазину адипінату посилює дію препара�
ту проти збудників родини Ascaridae.

Показання

Лікування та профілактика тварин від нематодозів:
· свині – шлунково�кишкового тракту, що викликані статевозрілими не�

матодами та личинками 4 стадії Ascaris suum, Oesophagostomum еdenta#
tum, статевозрілими нематодами Strongyloides ransomi, Trichuris suis,
легеневими гельмінтами Metastrongylus spp.;

· коні – шлунково�кишкового тракту, що викликані Parascaris equorum,
Oxyuris equi, Strongylidae gen.;

· м’ясоїдні тварини (собаки, лисиці, песці) – шлунково�кишкового
тракту, що викликані Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris
leoninae, Uncinaria stenocephala;

· кролики – Passalurus ambiguous;
· птиця (кури, індички, перепілки, фазани) – Ascaridia galli, Capillaria

anseris, Heterakis gallinarum, H. isoloche, Tetrameres spp.;
· водоплавнa птиця (гуси, качки) – Amidostomum anseris, Syngamus

trachea, Tetrameres fissispina.

Протипоказання

Не призначати свиноматкам за два тижні до опоросу.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат змішують із кормом і дають під час ранко�
вої годівлі. Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Застереження

Препарат несумісний з лугами та окиснювачами, а також з йодовмісними
засобами.
Після останнього застосування препарату забій тварин і птиці на м’ясо
дозволяється через 7 діб.

Упаковка

Пластикові контейнери, полімерні пакети по 10, 20, 50, 100, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Доза, г/10 кг 
Вид тварин і захворювання маси тіла Застосування

Свині

Аскароз, трихоцефальоз, езофагостомоз, 

метастронгільоз, стронгілоїдоз, хіостронгільоз 1,5 2 дні

Оллюляноз, фізоцефальоз 3 2 дні

Поросята віком 1-4 місяці

Профілактика 0,4-0,5 1 раз на тиждень

Коні

Параскароз, оксіуроз, стронгілятоз, 

стронгілоїдоз 1,5-2 одноразово

Лошата віком 1-6 місяців

змішана інвазія 1 2 дні

М’ясоїдні та хутрові тварини

Анкілостомоз, стронгілоїдоз, токсокароз, 

токсаскароз, унцинаріоз 8-10 3 дні

Кролики

Пасалуроз, протостронгільоз, 

трихостронгільоз, трихоцефальоз 5 одноразово

Кури

Аскаридіоз, гетеракідоз, капіляріоз 1,5 2 дні

Сингамоз 2 2 дні

Водоплавна птиця

Амідостомоз, тетрамероз, гангулетеракідоз 2-2,5 2 дні

Гіменолепідоз, нотокотілідоз 7,5-8 2 дні



БРОВАДАЗОЛ ПОРОШОК

порошок для перорального застосування
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Опис

Порошок білого або сіруватого кольору, мікрогранульований, без запаху.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: фенбендазол – 50 мг.

Фармакологічні властивості

Механізм дії фенбендазолу пов’язаний з порушенням енергетичного
обміну, руйнуванням мікроканальців травних клітин та появою нейроток"
сичного ефекту у гельмінтів. Фенбендазол згубно діє на личинки різних
стадій та порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів. Останні при пот"
раплянні у навколишнє середовище не здатні до подальшого розвитку.

Показання 

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м’ясо"
їдних та хутрових тварин, курей, гусей при ураженні зрілими і незрілими
формами нематод, деякими видами цестод і трематод.

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з протифасціольозними препаратами, а також
протягом 7 діб після лікування тварин бромсаланами.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат змішують з кормом і дають на початку
ранкової годівлі. 
Препарат застосовують індивідуально або груповим методом. При груповій
дегельмінтизації загальна доза препарату збільшується на 5%. 
Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Застереження

Перед масовою дегельмінтизацією кожну партію препарату попередньо
випробовують на невеликій кількості тварин, за якими спостерігають
протягом доби. За відсутності ускладнень дегельмінтизацію проводять
всьому поголів’ю. 
Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби,
овець, кіз, свиней на м’ясо дозволяється через 10 діб, птиці – через 3 доби.
Людям вживати в їжу печінку, легені, серце тварин можна через 20 діб, моло"
ко – через 2 доби.

Упаковка

Полімерні пакети по 10, 100, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Вид тварин і захворювання Доза, г/10 кг маси тіла Застосування

Велика рогата худоба

Диктіокаульоз, стронгілятоз, 

стронгілоїдоз 2,0 одноразово

Дикроцеліоз 6,6 одноразово

Цистицеркоз 5,0 3 дні

Дрібна рогата худоба

Змішана нематодозна інвазія 3,0 одноразово

Диктіокаульоз 2,0 одноразово

Монієзіоз 2,0 одноразово

Трихуроз 3,0 2 дні

Ехінококоз, ценуроз 8,0 3 дні

Дикроцеліоз 4,4 2 дні

Свині

Аскароз 1,5 2 дні

Трихуроз 2,0 2 рази на добу

Езофагостомоз, стронгілоїдоз 2,0 одноразово

Змішана інвазія:

· поросята віком 2-8 тижнів 0,2 1 раз на тиждень

· маточне поголів’я 1,5 2 рази на добу

Коні

Параскаридоз + стронгілятоз 3,0 одноразово

Стронгілоїдоз (лошата віком 

1-2 місяці) 1,6 2 дні

М’ясоїдні та хутрові тварини

Змішана інвазія 3,0 одноразово

Кури (на одну голову)

Аскаридіоз 1,0 2 дні

Аскаридіоз + гетеракідоз 2,0 одноразово

Гуси (на одну голову)

Змішана інвазія 8,0 одноразово



БРОВАДАЗОЛ ТАБЛЕТКИ

таблетки для перорального застосування

14 ПРЕПАРАТИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Опис

Таблетки білого або сіруватого кольору, круглої циліндричної форми,
пласкі.

Склад

1 г препарату (1 таблетка) містить діючу речовину: фенбендазол – 50 мг.

Фармакологічні властивості

Фенбендазол – 1�метил�5,6�(феніл�тіо)�2�бензимідазолу карбамат має
високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії, знищує личинки
зрілих нематод, деякі види цестод і трематод та їхні яйця.
Механізм дії фенбендазолу пов’язаний з порушенням енергетичного
обміну, руйнуванням мікроканальців травних клітин та появою нейроток�
сичного ефекту у гельмінтів. Фенбендазол згубно діє на личинки різних
стадій, а також порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів. Останні при
потраплянні у навколишнє середовище не спроможні до подальшого роз�
витку.

Показання 

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней,
м’ясоїдних та хутрових тварин, курей і гусей при ураженні зрілими
і незрілими формами нематод, деякими видами цестод і трематод.

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з протифасціольозними препаратами,
а також протягом 7 діб після лікування тварин бромсаланами.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат змішують з кормом і дають на початку
ранкової годівлі. Дози препарату для різних видів тварин вказані в таб�
лиці.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби,
овець, кіз, свиней на м’ясо дозволяється через 10 діб, птиці – через 3 доби.
Людям вживати в їжу печінку, легені, серце тварин можна через 20 діб,
молоко – через 2 доби.

Упаковка

Блістери по 10 таблеток, полімерні контейнери, скляні флакони по 10,
30, 50, 100, 1000 таблеток.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Доза, таб./10 кг
Вид тварин і захворювання маси тіла Застосування

Велика рогата худоба

Диктіокаульоз, стронгілятоз, 

стронгілоїдоз 2 одноразово

Дикроцеліоз 6,6 одноразово

Цистицеркоз 5 3 дні 

Дрібна рогата худоба

Змішана нематодозна інвазія 3 одноразово

Монієзіоз 2 одноразово

Трихуроз 3 2 дні 

Ехінококоз, ценуроз 8 3 дні 

Дикроцеліоз 4,4 2 дні 

Свині

Аскароз 1,5 2 дні 

Трихуроз 2 2 рази на добу

Езофагостомоз, стронгілоїдоз 2 одноразово

Змішана інвазія (поросята віком 2-8 тижнів) 0,2 1 раз на тиждень

Змішана інвазія (маточне поголів’я) 1,5 2 рази на добу

Коні

Параскаридоз + стронгілятоз 3 одноразово

Стронгілоїдоз (лошата віком 1-2 місяці) 1,6 2 дні 

М’ясоїдні та хутрові звірі

Змішана інвазія 3 одноразово

Кури

Аскаридіоз 1 2 дні 

Аскаридіоз + гетеракідоз 2 одноразово

Гуси

Змішана інвазія 8 одноразово



· м’ясоїдні тварини – при інвазіях, викликаних Toxocara canis, T. cati,
Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum;

· птиця (кури, гуси, індички, голуби) – при інвазіях, викликаних Ascaridia
galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp., Trichostrongylus spp.

Протипоказання

Не застосовувати для лікування самок в останню третину вагітності,
племінних плідників у парувальний період, а також курей�несучок
і виснажених тварин.
Не використовувати разом з пірантелом, морантелом, фосфорорганічними
препаратами, неостигміном.

Спосіб застосування та дози

Дози і способи введення препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин і птиці на м’ясо
дозволяється через 7 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
можна використовувати тільки для годування м’ясоїдних тварин і виготов�
лення м’ясо�кісткового борошна, а молоко – випоювати непродуктивним
тваринам. Людям вживати в їжу молоко і яйця можна через 3 доби.

Упаковка

Ампули по 2, 5, 10 мл, скляні флакони по 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +1 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

БРОВАЛЕВАМІЗОЛ 8%

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина безбарвна, прозора, без механічних включень, зі слабким спе�
цифічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: левамізолу гідрохлорид – 80 мг.

Фармакологічні властивості

Левамізолу гідрохлорид – синтетична сполука із групи імідазотіалів.
Гальмуючи фермент основного обміну фумаратредуктазу і утворення
АТФ, левамізол паралізує нервові вузли, чим викликає параліч і загибель
нематод у перші 12�24 годин після введення. У печінці тварин левамізол
трансформується до оксимеркаптоетилфенілімідазолідину. Останній ви�
являє імуностимулюючу дію на організм ссавців і птахів.

Показання

Лікування тварин при нематодозах:
· велика рогата худоба, вівці, кози – при шлунково�кишкових та легене�

вих інвазіях, викликаних Trichostrongylus columbriformis, T. axei, Oes#
tertagia circumcincta, Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger,
Oesophagostomum venulosum, O. сolumbiаnum, О. radiatum, Bunosto#
mum irigonocephalus, Trichuris skrjabini, T. ovis, Т. globulosa, Strongy#
loides papillosus, Dictyocaulus filaria, D. viviparus, Muellerius capillaris,
Protostrongylus kochi, Neoascaris vitulorum тощо;

· свині – при інвазіях, викликаних Ascaris suum, Trichuris suis, Oeso#
phagostomum dentatum, Metastrongylus elongatus, M. pudendotectus,
M. salmi, M. pulmonalis, M. tschiauricus, Ollulanus tricuspis, O. suis,
Slrongyloides ransomi;

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Вид тварин Доза, мл/10 кг маси тіла

Велика рогата 1

худоба

Свині 1 (при масі до 150 кг)

2,5 (на кожні наступні 50 кг

одноразово)

Вівці, кози 1 (при масі до 50 кг)

6 (при масі понад 50 кг одноразово)

Собаки 1 (одноразово)

Птиця 3-4

Голуби –

Примітки

Одноразова доза не повинна перевищувати 30 мл.

Дозу понад 15 мл ділять на дві ін’єкції і вводять у різні

місця

Дозу більше 10 мл ділять на дві ін’єкції і вводять

з лівого і правого боку

Одноразово

Одноразово

Одноразово або ділять і дають 3-4 дні

Розчин 1 мл на 200 мл води дають 3-5 днів

Спосіб введення

Підшкірно (нижня середина шиї) /

внутрішньом’язово (ділянка ліктьового м’яза)

Підшкірно (ділянка колінної складки

або за вухом) / внутрішньом’язово

Підшкірно

Внутрішньом’язово / перорально

Перорально з водою

Перорально з водою
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Протипоказання

Не застосовувати для лікування виснажених тварин, самок в останню тре�
тину вагітності, племінних плідників у парувальний період і курей�несучок.
Не призначати одночасно з пірантелом, морантелом, фосфорорганічними
препаратами, неостигміном.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з водою або кормом у таких дозах:
· велика рогата худоба, вівці, свині, собаки – 1 г на 10 кг маси тіла одно�

разово;
· домашня птиця – 3�4 г на 10 кг маси тіла одноразово з водою або

розділити розраховану дозу на 3�4 дні;
· голуби – 1 г препарату розчинити в 1 склянці води і давати 3�5 днів

замість звичайної води.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 7 діб, птиці – через 3 доби. М’ясо, отримане раніше вказа�
ного терміну, можна використовувати тільки для годування м’ясоїдних
тварин і виготовлення м’ясо�кісткового борошна, а молоко – випоювати
непродуктивним тваринам. Людям вживати в їжу молоко і яйця можна
через 3 доби.

Упаковка

Пластикові контейнери, пакети з ламінованого паперу, полімерні
та триплексні пакети по 10, 25, 50, 100, 500, 1000 г. 

Умови зберігання

У сухому місці при температурі від +1 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

БРОВАЛЕВАМІЗОЛ 8% ПОРОШОК

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок білого або жовтуватого кольору, розчиняється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: левамізолу гідрохлорид – 80 мг.

Фармакологічні властивості

Левамізолу гідрохлорид – синтетична сполука із групи імідазотіалів.
Гальмуючи фермент основного обміну фумаратредуктазу і утворення
АТФ, левамізол викликає параліч і загибель нематод у перші 12�24 годи�
ни після введення. У печінці тварин левамізол трансформується до окси�
меркаптоетилфенілімідазолідину. Останній дає імуностимулюючу дію на
організм ссавців та птиці. 

Показання 

Лікування тварин та птиці при ураженні нематодами:
· великої рогатої худоби, овець, кіз – шлунково�кишковими та легеневи�

ми Trichostrongylus columbriformis, Т. axei, Oestertagia circumcincta,
Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger, Oesophagostomum venu#
losum, O. columbianum, O. radiatum, Bunostomum trigonocephalus,
Trichuris skrjabini, T. ovis, T. globulosa, Strongyloides papillosus,
Dictyocaulus fіlaria, D. viviparus, Muellerius capillaris, Protostrongylus
kochi, Neoascaris vitulorum тощо;

· свиней – Ascaris suum, Trichuris suis, Oesophagostomum dentatum,
Metastrongylus elongatus, M. pudendotectus, M. salmi, M. pulmonalis,
M. tschiauricus, Ollulanus tricuspis, O. suis, Strongyloides ransomi;

· м’ясоїдних тварин – Toxocara canis, T. catі, Toxascaris leonina,
Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum;

· птиці (кури, гуси, індички, голуби) – Ascaridia galli, Heterakis galli#
narum, Capillaria spp., Trichostrongylus spp.

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ
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Вид тварин і захворювання Доза, г/10 кг маси тіла

Велика рогата худоба

Нематодози, цестодози 1

Трематодози 1,3-2

Вівці, кози

Нематодози, цестодози 0,7

Трематодози 1

Свині

Нематодози 1,3

Езофагостомоз, трихуроз 1,3 (повторити через 12-24 години)

Коні та інші однокопитні

Нематодози, цестодози 0,7

Собаки, коти, хутрові тварини

Нематодози, цестодози 3

Трематодози 3,5

Кури

Нематодози 1,3

Застереження

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби,
овець, кіз на м’ясо дозволяється через 7 діб, свиней – через 10 діб,
курей – через 2 доби. Людям вживати в їжу печінку, легені, серце свиней
можна через 35 діб, жуйних тварин і курей – через 20 діб, молоко – через
2 доби.

Упаковка

Полімерні флакони по 50, 100, 300, 500, 1000 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від 0 до +30 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Емульсія білого або сіруватого кольору, без запаху.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: альбендазол – 75 мг.

Фармакологічні властивості

Альбендазол – антигельмінтик широкого спектру дії, належить до групи
бензимідазолів, які гальмують білковий (тубулярний) синтез, у результаті
чого порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування
поживних речовин, обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфорної
кислоти і глюкози), через гальмування фумаратредуктази знижуються
мітохондріальні реакції, що викликає загибель паразитів. Альбендазол
ефективний проти статевозрілих форм трематод Fasciola hepatica,
Dicrocelium lanceatum, нематод, які паразитують у шлунково�кишково�
му тракті та легенях Bunostomum spp., Соореriа spp., Dictyocaulidae
spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Ostertagias spp., Strongy#
loides spp., Тrichostrongylus spp., Trichuris spp. тощо, деяких видів цес�
тод Avitellina centripumctata, Moniezia expansa, M. benedebia,
Thysanie ziagiardi.

Показання 

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней,
собак, котів, хутрових звірів, курей при ураженні зрілими і незрілими
формами нематод, деякими видами цестод і трематод.

Протипоказання

Не застосовувати самкам у першу третину вагітності, вівцематкам у
період парування та в перший місяць після виведення баранів із отари. 

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат ретельно збовтують й додають до води або
корму. Лікувальну суміш дають одноразово індивідуально або груповим
методом на початку ранкової годівлі.
Жуйним тваринам суміш примусово випоюють із ґумової або пластикової
пляшки, в яку попередньо додають дві третини теплої води, препарат
і збовтують. Іншим видам тварин дозу препарату змішують із вологим
кормом або додають до третини добової потреби у воді й випоюють групо�
вим методом.
Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.
При захворюванні жуйних тварин на фасціольоз препарат використову�
ють у будь�яку пору року. Враховуючи, що альбендазол малоефективний
проти личинок фасціол, першу профілактичну дегельмінтизацію прово�
дять через 2�2,5 місяці після закінчення пасовищного періоду, а повтор�
ну – не пізніше ніж за 10�15 діб до вигону тварин на пасовище.
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Враховуючи, що альбендазол малоефективний проти личинок фасціол,
першу профілактичну дегельмінтизацію проводять через 2�2,5 місяці
після закінчення пасовищного періоду, а повторну – не пізніше ніж
за 10�15 діб до вигону тварин на пасовище.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби,
овець, кіз на м’ясо дозволяється через 7 діб, свиней – через 10 діб,
курей – через 2 доби. Людям вживати в їжу печінку, легені, серце
свиней можна через 35 діб, жуйних тварин і курей – через 20 діб,
молоко – через 2 доби.

Упаковка

Полімерні контейнери по 25, 100 г, полімерні пакети по 10, 15, 25, 100,
500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від 0 до +30 °С.
Термін придатності – 3 роки.

БРОВАЛЬЗЕН ПОРОШОК

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок білого кольору, мікрогранульований, без запаху.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: альбендазол – 75 мг.

Фармакологічні властивості

Альбендазол – антигельмінтик широкого спектру дії, належить до групи
бензимідазолів, які гальмують білковий (тубулярний) синтез. У результаті
порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування пожив�
них речовин та обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфорної кислоти
і глюкози), через гальмування фумаратредуктази знижуються міто�
хондріальні реакції, що викликає загибель паразитів. Альбендазол ефек�
тивний проти статевозрілих та личинкових форм нематод Anisakidae,
Ancylostomatide, Ascaridae, Dictyocaulidae, Oxyuridae, Protostrongy#
lidae, Strongylidae, Syphacidae, Trichuridae, Trichonematidae, Tricho#
strongylidae тощо, цестод Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae та
статевозрілих трематод Fasciolidae, Dicrocoelidae, що паразитують у
шлунково�кишковому тракті та легенях домашніх і диких тварин.

Показання 

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, собак,
котів, хутрових звірів, курей при ураженні зрілими і незрілими формами
нематод, деякими видами цестод і трематод.

Протипоказання

Не призначати при гострій формі фасціольозу. Не застосовувати для
вагітних тварин, особливо у першу третину вагітності.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат змішують з кормом і дають одноразово на
початку ранкової годівлі.
Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.
При дегельмінтизації груповим методом препарат змішують із двох� або
трьохдобовою порцією корму і згодовують відповідно до раціону. Для
птиці дозу ділять на дві частини і дають з інтервалом у добу.
Для худоби, що пасеться на пасовищах, лікувально�профілактичну
дегельмінтизацію проводять на початку і наприкінці стійлового періоду.
При захворюванні жуйних тварин на фасціольоз препарат використову�
ють у будь�яку пору року. Залежно від інтенсивності інвазії, яку визнача�
ють за середньою кількістю яєць фасціол у п’яти пробах фекалій, препа�
рат застосовують у таких дозах на 10 кг маси тіла:

· слабка інтенсивність (до 4 яєць) – 1,3 г;
· середня інтенсивність (5�10 яєць) – 1,5�1,7 г;
· сильна інтенсивність (понад 10 яєць) – 1,7�2 г.

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Вид тварин і захворювання Доза, г/10 кг маси тіла

Велика рогата худоба

Нематодози, цестодози 1

Трематодози 1,3-2

Вівці, кози

Нематодози, цестодози 0,7

Трематодози 1

Свині

Нематодози 1,3

Езофагостомоз, трихуроз 1,3 (повторити через 12-24 години)

Коні та інші однокопитні

Нематодози, цестодози 0,7

Собаки, коти, хутрові звірі

Нематодози, цестодози 3

Трематодози 3,5

Кури

Нематодози 1,3
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БРОВАЛЬЗЕН ТАБЛЕТКИ

таблетки для перорального застосування

· слабка інтенсивність (до 4 яєць) – 1,3 г;
· середня інтенсивність (5�10 яєць) – 1,5�1,7 г;
· сильна інтенсивність (понад 10 яєць) – 1,7�2 г.

Враховуючи, що альбендазол малоефективний проти личинок фасціол,
першу профілактичну дегельмінтизацію проводять через 2�2,5 місяці 
після закінчення пасовищного періоду, а повторну – не пізніше ніж за
10�15 діб до вигону тварин на пасовище.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби,
овець, кіз на м’ясо дозволяється через 7 діб, свиней – через 10 діб, курей –
через 2 доби. Людям вживати в їжу печінку, легені, серце свиней можна
через 35 діб, жуйних тварин і курей – через 20 діб, молоко – через 2 доби.

Упаковка

Блістери по 6, 10 таблеток, полімерні флакони по 30, 50, 100 таблеток,
полімерні контейнери по 50, 100 таблеток.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від 0 до +30 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Таблетки білого або сіруватого кольору, круглої циліндричної форми,
пласкі.
Випускаються масою 1 та 5 г.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: альбендазол – 75 мг.

Фармакологічні властивості

Альбендазол – антигельмінтик широкого спектру дії, належить до групи
бензимідазолів, які гальмують білковий (тубулярний) синтез. В результаті
порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування пожив�
них речовин та обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфорної кислоти
і глюкози), через гальмування фумаратредуктази знижуються міто�
хондріальні реакції, що викликає загибель паразитів. Альбендазол ефек�
тивний проти статевозрілих та личинкових форм нематод Anisakidae,
Ancylostomatide, Ascaridae, Dictyocaulidae, Oxyuridae, Protostrongy#
lidae, Strongylidae, Syphacidae, Trichuridae, Trichonematidae, Tricho#
strongylidae тощо, цестод Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae
та статевозрілих трематод Fasciolidae, Dicrocoelidae, що паразитують
у шлунково�кишковому тракті та легенях домашніх і диких тварин.

Показання 

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, собак,
котів, хутрових звірів, курей при ураженні зрілими і незрілими формами
нематод, деякими видами цестод і трематод.

Протипоказання

Не застосовувати самкам у першу третину вагітності, вівцематкам
у період парування і в перший місяць після виведення баранів із отари. 

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат змішують із кормом і дають одноразово на
початку ранкової годівлі. Для птиці дозу ділять на дві частини і дають із інтер�
валом у добу.
Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.
Великі таблетки використовують для індивідуальної дегельмінтизації
дорослих жуйних тварин шляхом примусового розміщення таблетки
на корені язика.
Для худоби, що пасеться на пасовищах, лікувально�профілактичну
дегельмінтизацію проводять на початку і наприкінці стійлового періоду.
При захворюванні жуйних тварин на фасціольоз препарат використову�
ють у будь�яку пору року. Залежно від інтенсивності інвазії, яку визнача�
ють за середньою кількістю яєць фасціол у п’яти пробах фекалій, препа�
рат застосовують у таких дозах на 10 кг маси тіла:

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Вид тварин і захворювання Доза, г/10 кг маси тіла

Велика рогата худоба

Нематодози, цестодози 1

Трематодози 1,3-2

Вівці, кози

Нематодози, цестодози 0,7

Трематодози 1

Свині

Нематодози 1,3

Езофагостомоз, трихуроз 1,3 (повторити через 12-24 години)

Коні та інші однокопитні

Нематодози, цестодози 0,7

Собаки, коти, хутрові звірі

Нематодози, цестодози 3

Трематодози 3,5

Кури

Нематодози 1,3
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БРОВАЛЬЗЕН-250 ТАБЛЕТКИ

таблетки для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Опис

Таблетки від світло�жовтого до помаранчевого кольору, овальної форми,
продовгуваті (маса 5 г) та круглої циліндричної форми (маса 1 г).

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: альбендазол – 250 мг.

Фармакологічні властивості

Альбендазол – антигельмінтик широкого спектру дії, належить до групи
бензимідазолів, які гальмують білковий (тубулярний) синтез. В результаті
порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування пожив�
них речовин та обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфорної кислоти
і глюкози), через гальмування фумаратредуктази знижуються міто�
хондріальні реакції, що викликає загибель паразитів. Альбендазол ефек�
тивний проти статевозрілих та личинкових форм нематод Anisakidae,
Ancylostomatide, Ascaridae, Dictyocaulidae, Oxyuridae, Protostrongy�
lidae, Strongylidae, Syphacidae, Trichuridae, Trichonematidae, Tricho�
strongylidae тощо, цестод Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae
та статевозрілих трематод Fasciolidae, Dicrocoelidae, що паразитують
у шлунково�кишковому тракті та легенях домашніх і диких тварин.

Показання 

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, собак та
курей при ураженні зрілими і незрілими формами нематод, деякими
видами цестод і трематод.

Протипоказання

Не застосовувати самкам у перший місяць після осіменіння.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують одноразово до початку ранкової годівлі. Великій
рогатій худобі, вівцям препарат дають на корінь язика або у суміші з кон�
центрованим кормом. Птиці дозу ділять на 2 частини і дають з інтерва�
лом у добу. Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.
Для худоби, що пасеться на пасовищах, лікувально�профілактичну
дегельмінтизацію проводять на початку і наприкінці стійлового періоду.
При захворюванні жуйних тварин на фасціольоз препарат використову�
ють у будь�яку пору року. Залежно від інтенсивності інвазії, яку визнача�
ють за середньою кількістю яєць фасціол у п’яти пробах фекалій, препа�
рат застосовують у таких дозах на 10 кг маси тіла:

· слабка інтенсивність (до 4 яєць) – 1,3 г;
· середня інтенсивність (5�10 яєць) – 1,5�1,7 г;
· сильна інтенсивність (понад 10 яєць) – 1,7�2 г.

Враховуючи, що альбендазол малоефективний проти личинок фасціол,
першу профілактичну дегельмінтизацію проводять через 2�2,5 місяці
після закінчення пасовищного періоду, а повторну – не пізніше ніж за 
10�15 діб до вигону тварин на пасовище.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби,
овець, кіз на м’ясо дозволяється через 7 діб, свиней – через 10 діб, курей –
через 2 доби. Людям вживати в їжу печінку, легені, серце свиней можна
через 35 діб, жуйних тварин і курей – через 20 діб, молоко – через 2 доби.

Форма впуску

Блістери по 2, 6 або 10 таблеток, полімерні флакони по 10, 30, 50, 100,
1000 таблеток.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від �30 до +30 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Вид тварин і захворювання Доза, 1 г/ кг маси тіла

Велика рогата худоба

Нематодози, цестодози 40

Трематодози 30

Вівці, кози

Нематодози, цестодози 50

Трематодози 40

Свині

Нематодози 25

Езофагостомоз, трихуроз 25 (повторити через 12-24 години)

Собаки

Нематодози, цестодози 15

Трематодози 10

Кури

Нематодози 25
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БРОВАНОЛ Д

порошок для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Опис

Порошок жовтуватого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: ніклозамід – 230 мг, оксибен�
дазол – 30 мг, левамізолу гідрохлорид – 40 мг.

Фармакологічні властивості

Фармакологічні властивості препарату зумовлені сукупною дією трьох
компонентів, які забезпечують широкий спектр протипаразитарної дії.
Ніклозамід при пероральному застосуванні не всмоктується з шлунково�
кишкового тракту і при контакті зі стьожковими гельмінтами гальмує окси�
даційно�фосфоролітичні процеси, що призводить до ослаблення і швидкої
загибелі сколексів та сегментів паразитів, які частково перетравлюються і
виводяться з організму тварин.
Оксибендазол порушує метаболізм глюцидів у нематод, блокуючи утво�
рення АТФ, що спричиняє параліч і загибель паразитів на всіх стадіях роз�
витку через кілька годин після введення препарату.
Левамізол підсилює нематодоцидну дію оксибендазолу та є ефективним
імуномодулятором, при подальшій вакцинації сприяє утворенню поствак�
цинального імунітету високого рівня.

Показання 

Лікування та профілактика змішаних інвазій шлунково�кишкового тракту:
· собаки, коти – личинками та дорослими гельмінтами анкілостомоз

Ancylostoma caninum, дипілідіоз Dipylidium caninum, дифілоботріоз
Diphyllobothrium latum, D. minus, токсокароз Toxocara canis, T. cati,
токсаскаридоз Toxascaris leonina, тріхуроз Trichuris vulpis, T. nutpia,
теніоз Taenia hydatigena, T. multicеps;

· домашня птиця – аскаридіоз Ascaridia galli, A. dissimilis, A. columbae,
капіляріоз Capillaria anseris, C. anatis, C. contorta, сингамоз Syngamus
trachea, стрептокароз Streptocara crassicauda, гіменолепідоз Hymeno�
lepis gracilis, H. paracompressa, Fimbriaria fasciolaris, тетрамероз
Tetrameres fissispina.

Протипоказання

Не призначати тваринам із атонією кишковика.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат змішують з кормом у таких дозах:
· собаки, коти – 1 г на 10 кг маси тіла, з третиною ранкової норми

корму;
· кури – 1 г на 10 кг маси тіла, курс – 3 дні;
· гуси, качки – 5 г на 10 кг маси тіла, курс – 3 дні.

Застереження

Не перевищувати рекомендованих доз. У незначної кількості тварин при
сильній інвазії внаслідок інтоксикації перетравленими частинами
гельмінтів можлива поява кропивниці та свербежу в області ануса, діареї,
блювання, занепокоєння. Ці симптоми швидко зникають без спеціально�
го лікування.

Упаковка

Пластикові контейнери по 5, 10, 50, 100 г, пакети з ламінованого паперу
по 5, 10, 50, 100, 1000 г, полімерні пакети по 100 г, поліетиленові паке�
ти по 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.



Протипоказання

Не призначати тваринам із атонією кишковика.

Спосіб застосування та дози

Лікувальна доза для цуценят і кошенят становить 1 таблетка на 4 кг маси
тіла. Розраховану дозу ділять на дві частини і дають із інтервалом у добу.
Цуценятам першу дегельмінтизацію проводять напередодні вакцинації
у віці 4�5 тижнів, кошенятам – у віці 6 тижнів. Надалі препарат бажано
застосовувати профілактично кожні 3�4 місяці у зазначених дозах.

Застереження

Не перевищувати рекомендованих доз. У незначної кількості тварин при
сильній інвазії внаслідок інтоксикації перетравленими частинами
гельмінтів можлива поява кропивниці та свербежу в області ануса, діареї,
блювання, занепокоєння. Ці симптоми швидко зникають без спеціально�
го лікування.

Упаковка

Блістери по 10 таблеток, пластмасові контейнери по 100, 1000 таблеток.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +1 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

БРОВАНОЛ М

таблетки для перорального застосування

Опис

Таблетки жовтого кольору, круглої циліндричної форми, пласкі, зі слаб�
ким специфічним запахом.

Склад

1 г препарату (1 таблетка) містить діючі речовини: ніклозамід – 92 мг,
оксибендазол – 12 мг, левамізолу гідрохлорид – 16 мг.

Фармакологічні властивості

Фармакологічні властивості препарату зумовлені сукупною дією трьох
компонентів, які забезпечують широкий спектр протипаразитарної дії.
Ніклозамід при пероральному застосуванні не всмоктується з шлунково�
кишкового тракту і при контакті зі стьожковими гельмінтами гальмує ок�
сидаційно�фосфоролітичні процеси, призводить до ослаблення і швидкої
загибелі сколексів і сегментів паразитів, які частково перетравлюються і
виводяться з організму тварин.
Оксибендазол порушує метаболізм глюцидів у нематод, блокуючи утво�
рення АТФ, що спричиняє параліч і загибель паразитів всіх стадій розвит�
ку вже через кілька годин після введення препарату.
Левамізол посилює нематодоцидну дію оксибендазолу, є ефективним іму�
номодулятором і при подальшій вакцинації сприяє утворенню поствакци�
нального імунітету високого рівня.

Показання

Лікування та профілактика собак і котів від змішаних інвазій шлунково�
кишкового тракту, викликаних личинками і дорослими гельмінтами –
анкілостомоз Ancylostoma caninum, дипілідіоз Dipylidium caninum,
дифілоботріоз Diphyllobothrium latum, D. minus, токсокароз Toxocara
canis, T. cati, токсаскаридоз Toxascaris leonina, трихоцефальоз Tricho#
cephalus vulpis, T. nutpia, теніоз Taenia hydatigena, T. multiceps, унци�
наріоз Uncinaria stenocеphala тощо.
Якщо у собак одночасно з гельмінтозом підтверджується ектопарази�
тоз (блохи, воші, кліщі), то замість Брованола М слід застосовувати
Брованол плюс.
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Протипоказання

Не призначати собакам породи коллі, шелті, бобтейл і цуценятам віком
до 6 місяців.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням таблетки подрібнюють, змішують з третиною корму
і дають вранці.
Лікувальна доза становить 1 таблетка на 10 кг маси тіла. Для тварин
віком до 1,5 років розраховану дозу ділять на 2 частини і дають з інтерва�
лом у добу. За наявності демодекозу препарат використовують повторно
через 10�12 днів, одночасно з препаратами для симптоматичної терапії.
Якщо шкірні паразити у тварин відсутні, то для профілактичної дегель�
мінтизації застосовують Брованол Д.

Застереження

Не перевищувати рекомендованих доз. Застосовувати тільки за при�
значенням ветеринарного лікаря.

Упаковка

Блістери по 10 таблеток, пластмасові контейнери по 100, 1000 таблеток.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Таблетки жовтого або сіруватого кольору, круглої циліндричної форми,
пласкі, зі слабким специфічним запахом.

Склад

1 таблетка містить діючі речовини: празіквантел – 50 мг, івермектин –
2 мг, левамізолу гідрохлорид – 38 мг.

Фармакологічні властивості

Фармакологічні властивості препарату зумовлені сукупною дією трьох
компонентів, які забезпечують широкий спектр протипаразитарної дії.
Празіквантел гальмує м’язову іннервацію і порушує мембранопропускні
функції клітин цестод і трематод, що призводить до їх загибелі.
Івермектин підсилює зв’язок ГАМК (гамма�аміномасляної кислоти)
із спеціальними рецепторами на нервових закінченнях паразита (нематод,
павукоподібних, комах і личинок ґедзів), блокуючи іннервацію паразита
та викликаючи його параліч і загибель.
Левамізол є ефективним імуномодулятором і при подальшій вакцинації
сприяє утворенню поствакцинального імунітету високого рівня.

Показання

Лікування та профілактика собак від захворювань, спричинених блохами,
вошами, коростяними і іксодовими кліщами, личинками і дорослими
нематодами, цестодами і деякими трематодами – анкілостомоз (Ancylo#
stoma caninum), дипілідіоз (Dipylidium caninum), дифілоботріоз
(Diphyllobothrium latum, D. minus), токсокароз (Toxocara canis,
T. cati), токсаскаридоз (Toxascaris leonina), трихоцефальоз (Tricho#
cephalus vulpis, T. nutpia), теніоз (Taenia hydatigena, T. multiceps),
унцинаріоз (Uncinaria stenocеphala), опісторхоз (Opisthorchis tenuico#
lis, O. viverrini, O. sinensis), парагонімоз (Paragonimus westermani),
мезоцестоїдоз (Mesocestoides linattus, M. litteratus, M. corli, M. petro#
vi), дирофіляріоз (Dirofilaria immitis, D. renens), ехінококоз (стате�
возрілі форми Echinococcus granulosus, E. multilocularis) тощо.
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таблетки для перорального застосування
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Опис

Таблетки зеленого кольору, круглої (маса 1 г) та овальної (маса 3 г)
форми, пласкі.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини (±5%): триклабендазол – 55 мг,
альбендазол – 110 мг, празіквантел – 40 мг.

Фармакологічні властивості

Фармакологічні властивості препарату зумовлені сукупною дією трьох
антигельмінтних компонентів, які забезпечують широкий спектр дії проти:

· статевозрілих і личинкових форм цестод Moniezia, Avitellina,
Thysaniezia;

· трематод усіх стадій розвитку Fasciola hepatica, F. gigantica,
Dicrocoelium lanceatum;

· нематод Dictyocaulus, Наеmonchus, Ostertagia, Marshallagia,
Trichostrongylus, Nematodirus, Соореrіа, Oesophagostomum,
Вunostomum, Chabertia тощо.

Показання 

Індивідуальна дегельмінтизація великої рогатої худоби, верблюдів,
буйволів, яків, овець, кіз при ураженні нематодами, цестодами та тре�
матодами. 

Протипоказання

Не призначати самкам у перший місяць після осіменіння, клінічно
хворим та виснаженим тваринам.

Спосіб застосування та дози

Препарат дають тваринам примусово на корінь язика. При дегельмінти�
зації груповим методом розраховану для групи тварин кількість таблеток
подрібнюють, змішують з половиною добової норми комбікорму та згодо�
вують під час ранкової годівлі у таких дозах: 

· велика рогата худоба, верблюди, буйволи, яки – 1 таблетка масою 3 г на
40 кг маси тіла;

· вівці, кози – 1 таблетка масою 1 г на 15�17 кг маси тіла або 0,5 таблет�
ки масою 3 г на 23�25 кг маси тіла, або 1 таблетка масою 3 г на 35�40 кг
маси тіла.
Для худоби, що пасеться на пасовищах, лікувально�профілактичну
дегельмінтизацію проводять на початку і наприкінці стійлового періоду.
За наявності показань лікування здійснюють у будь�яку пору року тільки
після призначення ветеринарного лікаря.

Застереження

Персонал, який контактує з препаратом, повинен дотримуватися правил
гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 14 діб. Людям вживати в їжу молоко можна через 2 доби.

Упаковка

Полімерні блістери по 10 (таблетки масою 1 г), 5 (таблетки масою 3 г)
таблеток, пластикові контейнери по 100, 150, 200, 500 таблеток.

Умови зберігання 

У темному місці при температурі до +30 °С.
Термін придатності – 3 роки.

БРОВАТРІОЛ

таблетки для перорального застосування
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БРОВЕРМЕКТИН 1%

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина безбарвна або світло�жовтого кольору, прозора, в’язка, без меха�
нічних включень, зі слабким специфічним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: івермектин – 10 мг.

Фармакологічні властивості

Івермектин є сумішшю двох напівсинтетичних похідних авермектинів, які
належать до макроциклічних лактонів. Івермектин стимулює виділення ней�
ромедіатора гальмування гамма�аміномасляної кислоти (ГАМК), у резуль�
таті чого відбувається блокування передачі нервових імпульсів через
інтернейрони вентрального нервового стовбура нематод і нервово�м’язові
з’єднання членистоногих, що призводить до паралічу і загибелі паразитів.

Показання

Лікування і профілактика від ураження:
· велика рогата худоба: шлунково�кишкового тракту – статевозрілими

нематодами і личинками 4 стадії Nematodirus helvetianus, Ostertagia
ostertagi, О. lyrata, Bunostomum trigonocephalum, B. phlebotomum,
Haemonchus placei (включаючи личинки 3 стадії), Trichostrongylus ахеi,
T. Colubriformis, Cooperia pectinata; легенів – статевозрілими і личин�
ками 4 стадії Dictyocaulus viviparus; порожнин – стадії мікросетарій
Setaria labiato#papillosa; шкіри – статевозрілими Paraphilaria bovico#
la, личинками підшкірного овода 1 та 2 стадій Hypoderma bovis,
H. Lineatum, коростяними кліщами Psoroptes bovis, Sarcoptes bovis,
Chorioptes bovis, кліщами Demodex bovis, волосоїдами Bovicola bovis,
вошами Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli;

· вівці, кози: шлунково�кишкового тракту – статевозрілими і личинками
3 та 4 стадій Bunostomum trigonocephalum, Haemonchus contortus,
Ostertagia circumcincta, Oesophagostomum venulosum, статевозрілими
і личинками 3 та 4 стадій O. сolumbianum, Chabertia ovina, стате�
возрілими Trichostrongylus axei, статевозрілими і личинками 4 стадії
Trichostrongylus colubriformis, Trichuris ovis; легенів – дорослими і ли�
чинками 4 стадії Dictyocaulus filariа, Protostrongylus rufescens; носо�
глотки – ґедзем всіх личинкових стадій Oestrus ovis; шкіри – коростяни�
ми кліщами Psoroptes ovis, Sarcoptes bovis, S. caprae, Chorioptes ovis,
Ch. caprae, волосоїдами Bovicola ovis, B. caprae, вошами Linognathus
ovillus, L. pedalis, L. Caprae;

· свині: шлунково�кишкового тракту – статевозрілими і личинками
4 стадії Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum, статевозрілими
Strongyloides ransomi, Trichuris suis; легенів – Metastrongylus spp.;
нирок – статевозрілими і личинками 4 стадії Stefanurus dentatus;
шкіри – вошами Haematopinus suis, кліщами Sarcoptes suis, S. parvula,
Demodex phylloides;

· коні: шлунково�кишкового тракту – Ascaridae, Strongylidae,
Strongyioididae, Oxyurata, Trihonematidae, Spiruridae; легенів –

Dictyocaulus spp.; шкіри – Parafilaria multipapillosa, Onchcerca cervi#
calis, личинками ґедзів – Gasterophilus spp., Rhinoestrus purpureus;

· собаки: шлунково�кишкового тракту – Toxocara canis, Toxascaris
leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala; шкіри – кліща�
ми Sarcoptes canis, Notoedres cati, Otodectes cynotis, Cheyletiella jas#
guri, Demodex canis, вошами Linognathus setotus;

· птиця (кури, індички): кліщами Knemidocoptes mutаns, К. pilae,
К. gallinae;

· кролики: нематодами Passalurus ambiguus, кліщами Psoroptes cuniculi.

Протипоказання

Не призначати коровам в період лактації та за 28 діб до отелення, ло�
шатам віком до 1 року, спортивним коням, собакам малих порід, курям�
несучкам і виснаженим тваринам усіх видів. Не використовувати для
цуценят віком до 6 тижнів, собак порід коллі, шелті, бобтейл і їхніх
помісей.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують одноразово, тільки підшкірно у ділянку лопатки,
свиням – у ділянку шиї. Дози препарату для різних видів тварин вказані
в таблиці.

При лікуванні корости, демодекозу, хоріоптозу препарат вводять повтор�
но через 8�10 діб. Ін’єкцію більше 5 мл ділять на дві частини і вводять
у різні ділянки тіла.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 28 днів. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
можна використовувати тільки для годування м’ясоїдних тварин і виго�
товлення м’ясо�кісткового борошна.

Упаковка

Скляні ампули по 1 мл, скляні та полімерні флакони по 10, 20, 50, 100, 200 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+8 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.
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Вид тварин Доза, мл/10 кг маси тіла

Велика рогата худоба, вівці, кози, коні, кролики 0,2

Свині 0,3

Собаки 0,2-0,4

Птиця 0,1 (на птицю)

0,2 (при масі понад 5 кг)



БРОВЕРМЕКТИН 2%

розчин для перорального застосування

Опис

Рідина світло�жовтого кольору, прозора, з характерним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: івермектин – 20 мг.

Фармакологічні властивості

Івермектин є сумішшю двох напівсинтетичних похідних авермектинів, які
біосинтезуються актиноміцетами виду Streptomyces avermitilis і нале�
жать до макроциклічних лактонів.
Івермектин стимулює виділення нейромедіатора гальмування гамма�аміно�
масляної кислоти (ГАМК), у результаті чого відбувається блокування пере�
дачі нервових імпульсів через інтернейрони вентрального нервового
стовбура нематод і нервово�м’язові з’єднання членистоногих, що призво�
дить до паралічу і загибелі паразитів. Препарат характеризується вираже�
ною дією щодо ендо� та ектопаразитів домашньої птиці, свиней і кроликів.

Показання

Лікування та профілактика тварин від ураження ендо� та ектопаразитами:
· свині:

– статевозрілими та личинковими формами нематод Ascaridae,
Metastrongylidae, Oligacanthohynchidae, Ollulanidae, Strongyloi#
didae, Trichonematidae, Trichuridae;
– кліщами Demodex phylloides, Sarcoptes parvula, S. suis;
– вошами Haematopinus suis;

· кролики:
– нематодами Oxyuridae, Strongyloidae, Trichostrongylidae;
– кліщами Psoroptes cuniculi, Cheyletiella parasitovorax, Listophorus
gibbus;
– блохами Spilopsyllus cuniculi;

· птиця (кури, індички, гуси, качки, голуби, страуси):
– статевозрілими та личинковими формами нематод Acuaridae,
Amidostomatidae, Ascaridae, Capillariidae, Dioctophymidae, Hetera#
kidae, Syngamidae, Tetrameridae;
– цестодами Davaineata;
– кліщами Argas persis, Dermanyssus gallinae, Epidermoptes bilobatus,
Knemidocoptes gallinae, K. mutans, K. pilae, Syringophilus bipecti#
nalus;
– пухоїдами, пір’яїдами та блохами, з яких найбільш патогенними є
Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, Goniodes hologaster,
Lipeurus caponis, Echilnophaga gallinacean, Ceratophyllus gallina;

· собаки:
– нематодами шлунково�кишкового тракту Toxocara canis, Toxascaris
leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala; 
– кліщами Sarcoptes canis, Notoedres cati, Otodectes cynotis,
Cheyletiella jasguri, Demodex canis.

Протипоказання

Не призначати курям�несучкам, яйця яких вживають в їжу люди.

Спосіб застосування та дози

Препарат дають тваринам перорально з водою. Дози та способи застосу�
вання препарату для різних видів тварин наведені в таблиці.

Обробку всіх видів тварин здійснюють вранці після відключення на дві
години системи водопоїння. За наявності ектопаразитів обробку повто�
рюють через тиждень. Одночасно проводять дезакаризацію приміщень
зареєстрованими інсектоакарицидними засобами.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій птиці на м’ясо дозво�
ляється через 10 діб, свиней і кроликів – через 24 доби. М’ясо, отримане
раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують непродуктивним
тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря. Людям вживати
в їжу яйця можна через 7 діб. Яйця, отримані під час лікування курей�
несучок, згодовують непродуктивним тваринам.

Упаковка

Скляні флакони темного кольору, полімерні флакони по 10, 50, 100, 200,
500, 1000 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +4 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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Вид тварин Доза Застосування

Свині Дозу розвести в 1/3 добової норми

води та випоїти протягом дня

Кролики 1 мл / 50 кг Дозу додати до добової норми

маси тіла води та випоїти протягом дня

Птиця Дозу розвести в 1/3 добової норми

води та випоїти протягом дня

Собаки 1 мл / 40 кг Дозу розвести в 1/3 добової норми

маси тіла води та випоїти протягом дня



Опис

Гель безбарвний, напівпрозорий, однорідної консистенції.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: івермектин – 4 мг.

Фармакологічні властивості

Івермектин є сумішшю двох напівсинтетичних похідних авермектинів, які
біосинтезуються актиноміцетами виду Streptomyces avermitilis і нале�
жать до макроциклічних лактонів.
Івермектин стимулює виділення нейромедіатора гальмування гамма�
аміномасляної кислоти (ГАМК), в результаті чого відбувається блокуван�
ня передачі нервових імпульсів через інтернейрони вентрального нерво�
вого стовбура нематод і нервово�м’язові з’єднання членистоногих, що
призводить до паралічу і загибелі паразитів.

Показання

Лікування та профілактика тварин від ураження ендо� та ектопаразитами:
· коней – від нематодозів, спричинених Ascaridae, Strongylidae, Stron#

gyloididae, Oxyurata, Trihonematidae, Dictyоcaulus spp., Parafilaria 
multipapillosa, Onchоcerca cervicalis і личинками Gasterophilus spp.;

· північних оленів – від едемагенозу, спричиненого підшкірним ґедзем
Oedemagena tarandi, від цефеноміозу, спричиненого носоглотковим
ґедзем Cephenomyia trompe.

Протипоказання

Не призначати лошатам віком до 4 місяців.

Спосіб застосування та дози

Препарат вводять за допомогою шприца�туби на корінь язика одноразово.
Доза препарату становить 1 мл на 20 кг маси тіла тварини.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 28 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, можна
використовувати тільки для годування м'ясоїдних тварин і виготовлення
м’ясо�кісткового борошна.

Упаковка

Шприци�туби по 30 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +1 до +20 °С.
Термін придатності – 2 роки.

БРОВЕРМЕКТИН ГЕЛЬ

гель для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ
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Опис

Порошок світло�жовтого кольору, мікрогранульований (діаметр гранул
2�4 мкр), без запаху, солодкуватий на смак.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: івермектин – 3,5 мг.

Фармакологічні властивості

Івермектин є сумішшю двох напівсинтетичних похідних авермектинів, які
біосинтезуються актиноміцетами виду Streptomyces avermitilis і нале�
жать до макроциклічних лактонів.
Івермектин стимулює виділення нейромедіатора гальмування гамма�
аміномасляної кислоти (ГАМК), в результаті чого відбувається блоку�
вання передачі нервових імпульсів через інтернейрони вентрального
нервового стовбура нематод і нервово�м’язові з’єднання членистоногих,
що призводить до паралічу і загибелі паразитів.

Показання

Лікування та профілактика тварин від ураження ендо� та ектопаразитами:
· свині:

– статевозрілими і личинковими формами нематод Ascaridae, Meta#
strongylidae, Oligacanthohynchidae, Ollulanidae, Strongyloididae,
Trichonematidae, Trichuridae;
– кліщами Demodex phylloides, Sarcoptes parvula, S. suis;
– вошами Haematopinus suis;

· птиця (кури, індички, гуси, качки):
– нематодами Acuaridae, Amidostomatidae, Ascaridae, Capillariidae,
Dioctophymidae, Heterakidae, Syngamidae, Tetrameridae;
– кліщами Argas persicus, Dermanyssus gallinae, Epidermoptes bilobatus,
Kremidocoptes gallinae, K. mutans, К. pilae, Syringophilus bipectinatus;
– пухоїдами, пір’яїдами та блохами, з яких найбільш патогенними є
Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, Goniodes hologaster,
Lipeurus caponis, Echilnophaga gallinacean, Ceratophyllus gallina;

· кролики:
– нематодами Oxyuridae, Strongyloidae, Trichoslrongylidae;
– кліщами Psoroptes cuniculi, Cheyletiella parasitovorax, Listophorus
gibbus;
– блохами Spilopsyllus cuniculi (основними переносниками міксоматозу);

· м’ясоїдні тварини  (собаки, коти):
– нематодами Anisakidae, Ancylostomidae, Ascaridae, Capillariidae,
Filariidae, Grenosomatidae, Thelaziidae, Trichuridae;
– кліщами Ceyletiella jasguri, Demodex canis, Notoedres cati, Otodectes
cynotis, Sarcoptes canis, шкірними паразитами Ctenocephalides canis,
Linognathus setotus, Trichodectis canis;

· риба родини коропових:
– моногенетичними присиснями родини Dactylogyridae;
– паразитичними рачками видів Lеrnаеа сурrinасеа, Argulus foliaceus.

БРОВЕРМЕКТИН ГРАНУЛЯТ

порошок для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Протипоказання

Не призначати собакам дрібних порід і цуценятам віком до 6 місяців.

Спосіб застосування та дози

Дози препарату і способи застосування для різних видів тварин вказані
в таблиці.

Застереження

Під час приготування ЛКС важливо забезпечити рівномірне перемішу�
вання препарату з кормом. Це досягається шляхом поступового з’єднан�
ня компонентів
Після останнього використання препарату забій свиней, кроликів та
птиці на м’ясо дозволяється через 15 діб. Людям вживати в їжу яйця
можна через 7 діб.

Упаковка

Триплексні пакети, полімерні пакети по 10, 50, 100, 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, прохолодному місці при температурі від �10 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.
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Вид тварин

Свині

Собаки, коти

Кролики

Птиця (кури, 

індички, гуси, 

качки)

Риба родини 

коропових

Застосування

У період дорощування та відгодівлі. Розраховану

дозу змішати з 7-денною нормою комбікорму,

отриману ЛКС згодувати за 7 днів.

Розраховану дозу розділити на 3 частини і згодувати 

з м’ясним фаршем за 3 дні. Можливе індивідуальне

застосування препарату в таких самих дозах.

Розраховану дозу змішати з 3-денною нормою комбі-

корму і згодувати за 3 дні. За наявності ектопаразитів

обробку повторити через тиждень. Одночасно

провести дезакаризацію приміщень дозволеними

інсектоакарицидними засобами.

Розраховану для конкретного ставка дозу розділити

на 2 частини і вносити 2 дні, приготувавши 

в день згодовування ЛКС методом вологого пресу-

вання: комбікорм – 5 кг, Бровермектин гранулят – 

6 г (на кожен центнер риби).

Доза,

г/10 кг маси

2

2

1

1,2



Упаковка

Скляні та поліпропіленові флакони по 10, 50, 100, 200 мл.

Умови зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці при температурі від +5 до
+25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

БРОНТЕЛ 10%

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина світло�жовтого кольору, прозора.

Склад

1 мл розчину містить діючу речовину: клозантел – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Клозантел – синтетична сполука із групи саліциланідів, його дія спричи�
нює гальмування і зупинку процесу перенесення електронів, що призво�
дить до змін енергетичного метаболізму паразитів і до їх загибелі.

Показання

Лікування та профілактика ряду паразитарних захворювань великої рога�
тої худоби, овець, кіз, собак, спричинених екто� та ендопаразитами різної
локалізації.
Обробку тварин проти гельмінтозів проводять на початку і наприкінці
стійлового періоду, проти гиподерматоза – відразу після закінчення льо�
ту ґедзів або при виявленні жовен навесні.

Протипоказання

Не призначати самкам в останню третину вагітності. Не застосовувати
одночасно з фосфорорганічними препаратами.

Спосіб застосування та дози

Перед масовою дегельмінтизацією кожну партію препарату попередньо
перевіряють на невеликій кількості тварин. За відсутності ускладнень
обробку проводять на всьому поголів’ї.
Препарат застосовують підшкірно, вводити внутрішньом’язово можна
лише великій рогатій худобі. Ін’єкцію більше 3 мл ділять на дві частини
і вводять в різні місця.
Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Застереження

У деяких випадках на місці ін’єкції виникає незначна припухлість, вона
зникає через 2�3 доби без спеціального лікування.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 28 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, можна
використовувати тільки для годування м’ясоїдних тварин і виготовлення
м’ясо�кісткового борошна. Людям використовувати в їжу молоко можна
через 14 діб. Молоко, отримане до закінчення цього терміну, слід випою�
вати непродуктивним тваринам.

Велика рогата худоба

Нематодози шлунково-кишкового тракту –

буностомоз, гемонхоз, езофагостомоз,

стронгілоїдоз, хабертіоз

Фасціольоз (статевозрілі форми)

Гіподерматоз (личинки 1 та 2 стадій)

Фасціольоз (статевозрілі форми і личинки

віком понад 6 тижнів)

Короста

Личинки м’ясної мухи

Вівці, кози

Нематодози шлунково-кишкового

тракту – буностомоз, езофагостомоз,

тріхостронгільоз, хабертіоз

Фасціольоз (статевозрілі форми і личинки

віком понад 6 тижнів)

Естроз, вольфартіоз

Демодекоз, короста

Собаки

Анкілостомоз

Демодекоз

Коти

Отодектоз

Вид тварин і 

захворювання

Доза,

мл/10 кг 

маси тіла

0,25

0,25

0,5

1,0

0,25

0,25

0,5

0,25

1,0

0,75

0,5

0,5-0,7

Застосування

одноразово

одноразово

одноразово

2 рази з інтервалом

7 діб

одноразово

одноразово

одноразово

одноразово

2 рази з інтервалом

7 діб

одноразово

2 рази з інтервалом

7 діб

2 рази з інтервалом

7 діб
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БРОНТЕЛ-ПЛЮС

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина світло�жовтого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: клозантел – 50 мг, празі�
квантел – 50 мг.

Фармакологічні властивості

Комбінація клозантелу і празіквантелу забезпечує широкий спектр анти�
гельмінтної дії проти найбільш поширених збудників нематодозів, цесто�
дозів і трематодозів, а також ряду збудників арахноентомозів, які парази�
тують у овець, кіз і собак.
Клозантел – синтетична сполука із групи саліциланідів, його дія спричи�
няє гальмування і зупинку процесу перенесення електронів, що призво�
дить до змін енергетичного метаболізму паразитів і до їх загибелі. Клозан�
тел діє на личинки і статевозрілі нематоди (особливо гематофаги), трема�
тоди, членистоногих.
Празіквантел – антигельмінтик із групи піразинізохіноліна, має широкий
спектр дії проти патогенних для ссавців збудників трематодозів: опистор�
хозу, меторхозу, клонорхозу (родина Opisthorchiidae), шистосомозу
(родина Schistosomatidae), парагонімозу (родина Paragonimidae), біль�
шості ларвальних цестодозів ранніх стадій.

Показання

Лікування та профілактика тварин від ураження ендо� та ектопаразитами:
· вівці, кози:

– стронгілятозами шлунково�кишкового тракту – Bunostomum spp.,
Haemonchus spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Tricho#
strongylus axei, Chabertia ovina тощо, трематодами Fasciola hepatica,
F. gigantica, Dicrocoelium lanceatum, Eurytrema pancreaticum тощо;
– ларвальними цестодозами – Anoplocephalidae (Moniezia spp.), Avi#
tellinidae (Thysaniezia giardi, Avitellina centripunctata, Stilesia spp.);
– артроподами форми личинка�імаго різної локалізації – Oestrus ovis,
Crivellia silenus, Wohlfahrtia magnifica, W. trina, Lucilia sericata,
Bovicola ovis, B. caprae, Melophagus ovinus, Linognathus ovillus,
L. caprae, L. setotus, Trichodectes canis тощо;
– коростяними кліщами Psoroptidae, Sarcoptidae, Demodecidae, іксодо�
вими кліщами тощо.

· собаки:
– анкілостоматидозами Ancylostomatidae (Ancylostoma caninum,
A. braziliense, Uncinaria stenocephaia тощо);
– артроподами форми личинка�імаго різної локалізації – Oestrus ovis,
Crivellia silenus, Wohlfahrtia magnifica, W. trina, Lucilia sericata,
Bovicola ovis, B. caprae, Melophagus ovinus, Linognathus ovillus,
L. caprae, L. setotus, Trichodectes canis тощо;

– коростяними кліщами Psoroptidae, Sarcoptidae, Demodecidae, іксодо�
вими кліщами тощо;
– теніїдозами Taeniidae (Taenia spp., Echinococcus spp.), Dipylidiidae
(Dipylidium caninum), Mesocestoididae (Mesocestoides spp.),
Diphyllobothriidae (D. latum, D. minus).

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з фосфорорганічними сполуками.

Спосіб застосування та дози

Кожну партію препарату попередньо перевіряють на невеликій кількості
тварин. За відсутності ускладнень препарат застосовують для обробки
всього поголів’я.
Препарат вводять в основному підшкірно, зрідка внутрішньом’язово.
Доза препарату на 10 кг маси тіла тварини становить:

· вівці, кози – 0,75�1 мл;
· собаки – 1,2�1,5 мл.

Дозу понад 4 мл ділять на дві частини і вводять у різні місця.
Профілактику для овець і кіз проводять на початку і наприкінці стійлово�
го періоду, лікування – за наявності показань. При значному ураженні
овець акариформними кліщами родин Psoroptidae, Sarcoptidae, овечим
рунцем Melophagus ovinus обробку повторюють через 12�14 діб. Для
цього використовують Бронтел�плюс, Бронтел 10% або Бровермек�
тин 1% у рекомендованих дозах.

Застереження

У деяких випадках на місці ін’єкції виникає незначна припухлість, вона
зникає через 2�3 доби без спеціального лікування.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 28 діб. М’ясо та молоко, отримані раніше вказаного
терміну, утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно
від висновку ветеринарного лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна
через 14 діб.

Упаковка

Скляні та полімерні флакони по 10, 50, 100, 200 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+5 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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Опис

Гель світло�жовтого кольору, однорідний, без запаху.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: пірантелу памоат – 300 мг, празі�
квантел – 20 мг.

Фармакологічні властивості

Пірантелу памоат належить до похідних пірімідину. Діє на статевозрілих
та личинки 4 стадії круглих гельмінтів як деполяризуючий міорелаксант,
який викликає нервово�м’язову блокаду, що спричиняє загибель нематод.
Празіквантел – похідна сполука хіноліну. Підвищує проникність клітин�
них мембран для іонів кальцію у цестод і трематод, що призводить до
генералізованого скорочення м’язів, паралічу гельмінтів та їх загибелі.
Викликає вакуолізацію та пошкодження епітелію паразитів, в результаті
вони стають чутливими до ферментів кишкового тракту.

Показання 

Дегельмінтизація однокопитних тварин (коні, поні, кулани, коні Прже�
вальського) при ураженні:

· нематодами шлунково�кишкового тракту родин Ascaridae, Strongy#
lidae підродин Strongylidae та Cyathostomidae (Trihonematidae),
Strongyloididae, Oxyuridae, Spiruridae;

· цестодами родини Anoplocephalidae;
· трематодами родин Schistosomatidae, Dicrocoeliidae;
· личинками ґедзів Gasterophilus spp.

Протипоказання

Не застосовувати клінічно хворим та виснаженим тваринам.

Спосіб застосування та дози

Препарат вводять одноразово за допомогою шприца�туби на корінь язи�
ка. При інвазіях, викликаних личинками Trihostrongylus axei, препарат
використовують двічі з інтервалом у добу. Терапевтична та профілактич�
на доза – 1 мл на 20 кг маси тіла.
Профілактичну дегельмінтизацію дорослих коней проводять один раз
у 3�4 місяці.
Для дегельмінтизації диких тварин розраховану дозу змішують зі зволо�
женим комбікормом і згодовують під час ранкової годівлі індивідуально
або груповим методом.

Застереження

Не призначати самкам в останній тиждень вагітності.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 7 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізу�
ють або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку
ветеринарного лікаря.

Упаковка

Шприци�туби з дозатором по 20, 30 мл.

Умови зберігання

У сухому, захищеному від прямих сонячних променів, недоступному
для дітей місці при температурі від +1 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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ГЕЛЬМІСАН

гель для внутрішнього застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ



КЛОЗАФЕН

таблетки для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Протипоказання

Не призначати самкам в перший місяць вагітності, тваринам з інфек�
ційними захворюваннями і в період спарювання, виснаженим тваринам.

Спосіб застосування та дози

Препарат дають тваринам одноразово на корінь язика перед ранковою
годівлею в таких дозах:

· велика рогата худоба, верблюди, буйволи – 1 таблетка масою 5 г на
150�200 кг маси тіла або 1 таблетка масою 10 г на 300�400 кг маси тіла;

· вівці, кози – 0,5 таблетки масою 1 г на одну голову молодняка (10�20 кг
маси тіла), 1 таблетка масою 1 г на одну голову (30�40 кг маси тіла).

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 14 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізу�
ють або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку
ветеринарного лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна через 2 доби,
до цього моменту його слід випоювати молодняку.

Упаковка

Блістери по 10 таблеток, пластикові контейнери по 10, 20, 50, 100 таб�
леток.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +2 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Опис

Таблетки блакитного кольору, овальної форми, довгасті.
Випускаються масою 1, 5 та 10 г.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: оксиклозанід – 375 мг, фенбенда�
зол – 225 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат діє на збудників трематодозів, нематодозів, цестодозів та інших
паразитозів завдяки взаємодії його активних речовин.
Оксиклозанід – антигельмінтик із групи саліциланілідів. Пригнічуючи
активність сукцинатдегідрогенази і фумаратредуктази, порушує окисне
фосфорилювання в мітохондріях клітин і синтез АТФ, що спричиняє
погіршення рухливості, порушення енергетичних процесів і загибель
паразитів. Оксиклозанід має:

· трематодоцидну дію на статевозрілі та личинкові форми Fasciola hepati#
ca, F. gigantica, Paramphistomum ichikawai, Liorchis scotiae, Dicrocoe#
lium lanceatum, Eurytrema pancreaticum;

· цестодоцидну дію на Moniezia expansa, M. denedeni, Avitellina centri#
punctata, Stilesia globipunctata, S. hepatica, Thysaniezia giardiа;

· інсекто�ларвоцидну дію на личинки Hipoderma bovis, H. lineatum,
Oestrus ovis, Crivellia silenus, Cephalopina titilator.
Фенбендазол – антигельмінтик із групи бензимідазолів, який зв’язує
структурний білок (тубулін) мікроканальців клітинного каркаса. Це приз�
водить до гальмування, поділу та секреторних процесів у клітинах пара�
зитів, а також поглинанню глюкози, яка випадає у вигляді запасів
глікогену. Блокування енергетичних процесів викликає параліч, загибель
і виведення паразитів із організму тварин. Фенбендазол підсилює цестодо�
цидну та інсекто�ларвоцидну дію оксиклозаніду та є активним щодо стате�
возрілих і дорослих форм нематод шлунково�кишкового тракту і легенів.
Завдяки овоцидній дії знижує зараженість пасовищ яйцями гельмінтів.

Показання

Дегельмінтизація великої та дрібної рогатої худоби, верблюдів і буйволів
при таких захворюваннях:

· трематодози – гострий і хронічний фасціольоз, дикроцеліоз, парам�
фістоматидоз, еуритрематоз;

· нематодози шлунково�кишкового тракту і легенів – гемонхоз, бунос�
томоз, езофагостомоз, нематодіроз, остертагіоз, хабертіоз, кооперіоз,
стронгілоїдоз, трихостронгільоз, трихоцефальоз, неоаскароз, диктіока�
ульоз, протостронгільоз,мюлеріоз, цістокаульоз;

· цестодози – авітеліноз, монієзіоз, стилезіоз, тізанієзіоз;
· ентомози – гіподермоз, естроз, дерматобіоз, крівеліоз, цефалопіноз.
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КОМБІТРЕМ ЕМУЛЬСІЯ

емульсія для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Протипоказання

Не призначати самкам у першу третину вагітності, вівцематкам в
період парування і в перший місяць після виведення баранів з отари.

Спосіб застосування та дози

Препарат використовують одноразово з водою в таких дозах на 10 кг маси
тіла:

· велика рогата худоба – 1 мл;
· вівці, кози – 0,75 мл.

Для худоби, що пасеться на пасовищах, лікувально�профілактичну
дегельмінтизацію проводять на початку стійлового періоду.

Застереження

Перед використанням емульсію добре збовтати.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 14 діб. Людям вживати в їжу молоко можна через 2 доби.

Упаковка

Полімерні та скляні флакони по 50, 100, 300, 1000 мл, пластикові каністри
по 5, 10 л.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Опис

Рідина білого або ледь кремового кольору, без запаху та смаку.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: триклабендазол – 50 мг, альбен�
дазол – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Активність препарату зумовлена взаємодією двох антигельмінтиків.
Ефективний проти статевозрілих і личинкових форм фасціол на ранній
стадії інвазії. Препарат згубно діє на фасціоли і дикроцелії Fasсiola
hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium lanceatum, всі види шлунково�
кишкових і легеневих нематод Dictyocaulus, Haemonchus, Ostertagia,
Marshallagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Oesophago#
stomum, Bunostomum, Chabertia тощо, статевозрілих цестод Moniezia,
Trypanosoma та личинкові форми цестод Echinococcus, Alveococcus.
Альбендазол належить до групи бензимідазолів, які гальмують білковий
(тубулярний) синтез, у результаті порушується надходження і внутрішньо�
клітинне транспортування поживних речовин та обмін субстратів речовин
(аденозинтрифосфорної кислоти і глюкози), знижуються мітохондріальні
реакції через гальмування фумаратредуктази, що викликає загибель пара�
зитів.
Триклабендазол взаємодіє з рецепторами тубулозолу, що призводить до
порушення дії тубуліну, однак не дає тератогенної дії на тварин. Трикла�
бендазол пригнічує синтез протеїну в фасціолах та може руйнувати окис�
лювальне фосфорилювання, що спричиняє загибель фасціол усіх форм
розвитку протягом кількох годин після введення препарату.

Показання 

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець і кіз при захворюваннях
на фасціольоз та асоціативні гельмінтози. 
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КОМБІТРЕМ ПОРОШОК

порошок для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Показання 

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець і кіз при захворюваннях
на фасціольоз та асоціативні гельмінтози. 

Протипоказання

Не призначати самкам у першу третину вагітності, вівцематкам в період
парування і в перший місяць після виведення баранів з отари.

Спосіб застосування та дози

Препарат використовують одноразово з комбікормом або водою в таких
дозах на 10 кг маси тіла:

· велика рогата худоба – 1 г;
· вівці, кози – 0,75 г.

Для худоби, що пасеться на пасовищах, лікувально�профілактичну
дегельмінтизацію проводять на початку стійлового періоду.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 14 діб. Людям вживати в їжу молоко можна через 2 доби.

Упаковка

Полімерні пакети, пластикові контейнери по 10, 20, 50, 100, 500, 1000 г,
поліетиленові пакети по 10 кг.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Порошок білого або ледь кремового кольору, мікрогранульований, без
запаху.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: триклабендазол – 50 мг, альбенда�
зол – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Активність препарату зумовлена взаємодією двох антигельмінтиків.
Ефективний проти статевозрілих і личинкових форм фасціол на ранній
стадії інвазії. Препарат згубно діє на фасціоли і дикроцелії Fasсiola
hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium lanceatum, всі види шлунково�
кишкових і легеневих нематод Dictyocaulus, Haemonchus, Ostertagia,
Marshallagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Oesopha#
gostomum, Bunostomum, Chabertia тощо, статевозрілих цестод
Moniezia, Trypanosoma та личинкові форми цестод Echinococcus,
Alveococcus.
Альбендазол належить до групи бензімідазолів, які гальмують білковий (ту�
булярний) синтез, у результаті порушується надходження і внутрішньо�
клітинне транспортування поживних речовин та обмін субстратів речовин
(аденозинтрифосфорної кислоти і глюкози), знижуються мітохондріальні ре�
акції через гальмування фумаратредуктази, що викликає загибель паразитів.
Триклабендазол взаємодіє з рецепторами тубулозолу, що призводить до
порушення дії тубуліну, однак не дає тератогенної дії на тварин. Трикла�
бендазол пригнічує синтез протеїну в фасціолах та може руйнувати окис�
лювальне фосфорилювання, що спричиняє загибель фасціол усіх форм
розвитку протягом кількох годин після введення препарату.
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ОФТАЛЬМО-ГЕЛЬ

гель для зовнішнього застосування

Опис

Гель жовтого кольору, прозорий, однорідний.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: івермектин – 2,5 мг, тілозину
тартрат – 10 мг, ксероформ – 10 мг.

Фармакологічні властивості

Комплексний препарат, що забезпечує бактерицидну, протизапальну,
нематодоцидну, акарицидну, інсектицидну та репелентну дію.
Івермектин належить до хімічної групи макроциклічних лактонів, тілози�
ну тартрат – антибіотик групи макролідів. Він посилює зв’язок ГАМК
(гамма�аміномасляної кислоти) із спеціальними рецепторами на нерво�
вих закінченнях паразита, блокує нервові імпульси, що спричиняє заги�
бель статевозрілих і дорослих форм нематод Thelaziidae, акаріформних
кліщів Demodecidae, Psoroptidae, Sarcoptidae та крилатих комах
Muscidae.
Тілозину тартрат активний проти окремих видів або мікробних асоціацій
Mycoplasmataceae, Rickettsiaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.
та інших різновидів патогенних мікроорганізмів. Разом із антисептиком
ксероформом пригнічує секундарну інфекцію. Ксероформ також забезпечує
протизапальну та репелентну дію.

Показання

Лікування великої рогатої худоби, собак, котів, кроликів від офтальмо�
логічних за�хворювань паразитарної етіології: телязіоз, блефарит (лускатий
і виразковий), кон’юнктивіт (гострий катаральний, гнійний, фолікулярний),
кератит (поверхневий), керато�кон’юнктивіт інфекційної (рикетсіоз) або
асоціативної інвазійно�інфекційної (телязіозно�мікробної) етіології.
Лікування собак, котів, і кроликів від отитів паразитарної етіології
(зовнішнє вухо – вушна раковина, зовнішній слуховий канал, середнє ву�
хо): нотоедроз, отодектоз, псороптоз, саркоптоз, хоріоптоз, хейлетіоз.
Лікування та профілактика міазів великої рогатої худоби, овець, собак,
котів, кроликів.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до діючих речовин пре�
парату.

Спосіб застосування та дози

При телязіозі великої рогатої худоби голову тварини фіксують так, щоб око
було зверху, і шприцом�тубою повільно вводять 0,8�1 мл препарату в
кон’юнктивальний мішок, легко масажуючи. Курс лікування – 3�4 дні.
При запаленні повік слід очистити від луски їхні краї і змастити Офтальмо�
гелем за допомогою тампона.
Для лікування інших офтальмологічних захворювань наносять 5�7 кра�
пель препарату у внутрішній кут ока, курс – 4�7 нанесень через кожні
12 годин. Якщо блефарит спричинений кліщами, курс лікування повторю�
ють 2�3 рази через 10 діб, незалежно від результатів першого лікування.
При отиті попередньо вистригають шерсть всередині вушної раковини
тварини, видаляють луску і за допомогою тампона наносять Офтальмо�
гель на уражені ділянки шкіри 2 рази на добу. Обробку проводять 3�4 дні
до повного одужання. Обидва вуха лікують одночасно. Якщо захворюван�
ня спричинено кліщами, обробку повторюють через 8�10 днів протягом
доби.
Для профілактики вольфартіозу в літній період свіжі рани тварин змащу�
ють Офтальмо�гелем. Рани, що інвазовані личинками мух, обробляють
2 рази на добу до повного загоєння (3�4 дні).

Застереження

Відсутні.

Упаковка

Шприци�туби, скляні та полімерні флакони темного кольору з піпеткою
по 4, 10, 20 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +2 до +20 °С.
Термін придатності – 2 роки. 

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ
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1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат змішують з водою температурою +25�30 °С
або з 1,5�2 кг зволоженого комбікорму. Лікування проводять одноразово,
до початку ранкової годівлі. Дози препарату для різних видів тварин вказані
в таблиці.

Застереження

Перед масовою дегельмінтизацією кожну партію препарату попередньо
випробовують на невеликій кількості тварин, за якими спостерігають
протягом доби. За відсутності ускладнень дегельмінтизацію проводять
всьому поголів’ю.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 28 діб. Людям вживати в їжу молоко можна через 7 діб.

Упаковка

Скляні флакони оранжевого кольору, полімерні флакони по 50, 100, 500,
1000 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Рідина білого кольору, без запаху та смаку.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: рафоксанід – 110 мг, фенбендазол –
75 мг.

Фармакологічні властивості

Антигельмінтний препарат широкого спектру дії. 
Механізм дії рафоксаніду пов’язаний з порушенням енергетичного обміну
гельмінтів і здатністю роз’єднувати окислювальне фосфорилювання.
Фенбендазол інгібує ферментну систему гельмінтів, що також призводить
до порушення енергетичного обміну та спричиняє загибель паразитів.
Препарат ефективний проти статевозрілих трематод родини Paramphis#
tomatidae та їх личинок віком від 6 тижнів. Поряд з парамфістоматидами
препарат згубно діє на статевозрілі трематоди видів Fasciola hepatica,
Dicrocelium lanceatum, шлунково�кишкові і легеневі нематоди Bunosto#
mum spp., Cooperia spp., Dictyocaulidae spp., Haemonchus spp.,
Nematodirus spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp., Trichostrongylus spp.,
Trichuris spp. тощо, цестод Avitellina centripumctata, Moniezia expansa,
M. benedeni, Thysaniezia giardi, личинок Oestrus ovis.

Показання 

Лікування великої рогатої худоби, овець і кіз від трематодозів (парам�
фістоматидоз, дикроцеліоз, фасціольоз) та нематодозів кишкового каналу
і легень.

Протипоказання

Не призначати коровам в останній місяць вагітності та щойно розтеленим
коровам, тваринам з клінічними розладами органів травлення (атонія
передшлунків, тимпанія).
Не застосовувати одночасно з бромсаланфлукіцидами.

Вид тварин і захворювання Доза, мл/10 кг маси тіла

Велика рогата худоба

Дикроцеліоз, фасціольоз 0,75

Парамфістоматидоз 1

Вівці, кози

Асоційовані гельмінтози, естроз 0,75
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РИБОЛІК

порошок для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарату приготувати лікувально�кормову суміш
(ЛКС): 1 кг препарату ретельно перемішати з 99 кг комбікорму (від�
повідно до зазначеного виробником рецепта для кожної вікової групи
риби). Терапевтична добова доза ЛКС для водойми становить 1,5% від
розрахункової маси риби. Добову дозу ділять на 5�6 порцій, які з інтерва�
лом 1�2 години вносять у місця годування протягом доби. Інший корм у ці
дні застосовувати не треба. Якщо в господарстві для годування риби
не використовували комбікорм, то перед проведенням дегельмінтизації
необхідно привчити рибу і до комбікорму, і до місць годування.
Планову дегельмінтизацію мальків проводять переважно в серпні, а за
потреби – у жовтні. Дегельмінтизацію дворічок проводять одноразово
через 4�5 тижнів після посадки в нагульні ставки. Плідників і ремонтний
молодняк обробляють весною за 2�3 тижні до прогнозованого початку не�
ресту.

Застереження

Після останнього застосування препарату вилов риби для вживання в їжу
дозволяється через 21 день.

Упаковка

Полімерні пакети, багатошарові паперові пакети по 0,5, 1, 10, 25 кг.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від �10 до +20 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Опис

Порошок білого або жовтуватого кольору, гранульований.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: празіквантел – 35 мг, фенбенда�
зол – 70 мг, левамізол – 20 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат має широкий спектр протипаразитарної дії завдяки взаємодії
його активних компонентів.
Празіквантел ефективний проти цестод різних стадій розвитку, швидко
всмоктується зовнішньою оболонкою стьожкових гельмінтів, у результаті
чого вона пошкоджується. Це призводить до підвищення її проникності
і паралічу паразитів.
Фенбендазол інгібує ферментну систему гельмінтів, що викликає пору�
шення енергетичного обміну та загибель паразитів.
Левамізол виявляє гальмівну дію на фермент ацетилхолінестеразу, впли�
ває на нервово�м’язову систему паразитів, викликає скорочення їхніх
м’язів і параліч. Крім того, левамізол дає імуностимулюючий ефект.
Під дією препарату з кишковика риб виходять статевозрілі цестоди та їхні
личинки.

Показання 

Лікування та профілактика коропових риб та білого амура від ураження:
· кишковими цестодозами – ботріоцефальоз Bothriocephalus opsari#

ichthydis, В. acheilognathus, В. gowkongensis, каріоз Khavia sinensis,
каріофільоз Caryophyllaeus fimbriceps;

· трематодозами – Sanguinicola skrjabini, Postodiplostomum cuticola,
Hysteromorpha triloba, Tetracotyle spp.;

· нематодозами – Skrjabillanus amuri, Philometroides lusania (личин�
кова стадія).



ТРЕМАТОЗОЛ

емульсія для перорального застосування

Опис

Рідина світло�жовтого кольору, однорідна, без запаху і смаку.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: оксиклозанід – 95 мг, пірантелу
памоат – 200 мг.

Фармакологічні властивості

Комбінація діючих речовин забезпечує широкий спектр антигельмінтної
дії проти основних збудників трематодозів і нематодозів, що паразитують
у великої рогатої худоби, овець і кіз.
Оксиклозанід – синтетична сполука із групи саліциланілідів. Його дія
викликає гальмування і зупинку процесу окисного фосфорилювання в ор�
ганізмі трематод, що змінює енергетичний метаболізм паразитів і спричи�
няє їх загибель.
Пірантелу памоат – синтетична сполука із групи піримідинів. Його дія
викликає у нематод деполяризовану нервово�м’язову блокаду (параліч),
завдяки чому гельмінти виводяться з кишковика перистальтикою. Ефек�
тивний переважно проти личинок та статевозрілих нематод, що паразиту�
ють у шлунково�кишковому тракті – Neoascaris vitulorum, Bunostomum
trigonocephalum, Trichostrongylus columbriformis, T. axei, Trichuris
skrjabini, T. ovis, Chabertia ovina тощо.

Показання

Лікування та профілактика великої рогатої худоби, овець і кіз від гельмін�
тозів, які спричинені трематодами і нематодами, чутливими до діючих
речовин препарату.

Протипоказання

Не призначати коровам у перший місяць після осіменіння, вівцематкам
у період спарювання і перший місяць після виведення баранів з отари,
виснаженим тваринам.

Спосіб застосування та дози

Лікувально�профілактична дегельмінтизація проводиться на початку
стійлового періоду. Препарат дають одноразово, з питною водою в таких
дозах на 10 кг маси тіла:

· велика рогата худоба – 1 мл;
· вівці, кози – 0,75 мл.

Застереження

При груповій дегельмінтизації ретельно перевіряти точність дозування.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 14 діб, людям вживати в їжу молоко можна через добу.

Упаковка

Скляні та пластикові флакони по 50, 120, 1000 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до + 25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.1. АНТИГЕЛЬМІНТИКИ
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АЗИДИН-ВЕТ

порошок для приготування розчину для ін’єкцій

Опис

Порошок жовтого кольору, однорідний, без запаху, гіркий на смак, добре
розчиняється у воді.

Склад

1 г препарату містить: діміназену ацетурат (ди�(4�амідофеніл)�тріазен�
(N�1,3)�діацетурат) – 438 мг, феназон – 562 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат при парентеральному введенні в організм діє на паразитів
Babesia та Trypanosoma, виявляє антибактеріальні властивості відносно
стрептококів, стафілококів, бруцел тощо.

Показання

Лікування та профілактика кровопаразитарних захворювань великої
рогатої худоби, верблюдів, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів, а саме
бабезіозу і трипаносомозу (су�ауру верблюдів і коней).

Протипоказання

Не призначати тваринам із запальними процесами в нирках.

Спосіб застосування та дози

Водний розчин 7% препарату вводять внутрішньом’язово або підшкірно.
Для сільськогосподарських тварин терапевтична доза розчину 7% ста�
новить 3,5 мг діміназена ацетурата на 1 кг маси тіла, або 1 мл на 20 кг
маси тіла. Якщо після введення розрахованої дози загальний стан твари�
ни не поліпшився, препарат вводять повторно через 24�30 годин у такій
самій дозі.
При виявленні перших випадків захворювання препарат вводять профілак�
тично всім тваринам стада (групи, отари) у дозі 1 мл на 40 кг маси тіла.
Для лікування собак вміст флакона розчиняють у воді в співвідношенні
1:2, у результаті виходить розчин 3,5%. Терапевтична доза становить
0,1 мл розчину на 2 кг маси тіла. Розраховану дозу вводять двічі з інтерва�
лом у добу.

Застереження

Після введення препарату у деяких тварин може спостерігатися занепо�
коєння, гіперсалівація, поліурія. Як антидот слід ввести внутрішньовенно
розчин глюкози 40% і підшкірно розчин кофеїну.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 20 діб. Людям вживати в їжу молоко можна через 3 доби.

Упаковка

Скляні флакони по 0,24, 2,4, 24 г (для розведення відповідно застосову�
ють 1,25, 12,5, 125 мл води для ін’єкцій; об’єм розчину 7% становити�
ме – 1,5, 15, 150 мл).

Умови зберігання

У темному місці при температурі від +8 до +20 °С.
Приготований розчин зберігати в холодильнику і використати протягом
14 діб.
Термін придатності – 2 роки.

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.2. АНТИПРОТОЗОЙНІ
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Опис

Порошок світло�жовтого кольору, не розчиняється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: фуразолідон – 70 мг, окситетра�
цикліну гідрохлорид – 30 мг, метронідазол – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Комплексний препарат, активні речовини якого мають широкий спектр
антимікробної дії.
Окситетрациклін – бактеріостатичний антибіотик, діє на грампозитивні і
грамнегативні мікроорганізми: Streptococcus spp., Clostridium spp.,
Corynеbacterium spp., Brucella spp., Haemophilus spp., E. coli, Pasteu#
rella spp., Klebsiella spp., Erysipelothrix spp., Fusobacterium spp.,
Salmonella spp., простих паразитів Protozoa, мікоплазми Mycoplas#
ma spp., рикетсії Rickettsia spp., хламідії Chlamydia. При взаємодії з ри�
босомами окситетрациклін порушує синтез білка і знижує проникність
цитоплазматичної мембрани мікроорганізмів.
Метронідазол належить до групи 5�нітроімідазолу. Механізм його дії
полягає в біохімічному відновленні 5�нітрогрупи метронідазолу внут�
рішньоклітинними транспортними протеїнами анаеробних бактерій
і найпростіших. Відновлена 5�нітрогрупа метронідазолу взаємодіє з ДНК
мікробної клітини, інгібує синтез її нуклеїнових кислот, що веде до
загибелі мікроорганізму. Ефективний проти Trichomonas vaginalis,
Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica,
облігатних анаеробних бактерій Bacteroides spp. – B. fragilis, B. distaso#
nis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus, Fusobacterium spp.,
Veillonela spp., деяких грампозитивних бактерій Eubacterium spp.,
Clostridium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Фуразолідон – синтетичний антибактеріальний та протипротозойний
засіб, похідна нітрофурану, блокує ферментну систему чутливих до нього
бактерій, активний проти Gardia, Vibrio cholerae, Trichomonas, Coccidia,
E. coli, Enterobacter spp., Campilobacter spp., Salmonella spp.

Показання

Лікування та профілактика тварин від захворювань, спричинених мікро�
організмами і найпростішими, які чутливі до окситетрацикліну, мет�
ронідазолу і фуразолідону:

· ентериту, еймеріозу (кокцидіозу печінки) у хутрових звірів (лисиць,
песців, норок);

· гістомонозу, еймеріозу, сальмонельозу, трихомонозу у голубів.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до окситетрацикліну,
метронідазолу, фуразолідону і продуктивним тваринам.

Спосіб застосування та дози

Препарат дають перорально разом із кормом у таких дозах:
· хутрові звірі (лисиці, песці, норки): 

– терапевтична доза – 0,2�0,25 г на 1 кг маси тіла 3 рази на добу, курс –
3 дні;
– профілактична доза для молодняку під час відлучення – 1�1,5 г на
10 голів щодня, курс – 14 днів.

· голуби: 
– терапевтична доза – 3�4 г на 1 кг корму щодня, курс – 7�10 днів;
– профілактична доза – 1 г на 1 кг корму щодня, курс – 14 днів.

Застереження

Немає.

Упаковка

Пакети з ламінованого паперу, пластикові контейнери по 10, 20, 100,
500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +4 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

БРОВАФОМ

порошок для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.2. АНТИПРОТОЗОЙНІ
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БРОВІТАКОКЦИД

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок білого або жовтуватого кольору, мікрогранульований, зі спе�
цифічним запахом, розчиняється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: ампроліума гідрохлорид – 125 мг,
вікасол – 2 мг, вітамін А – 10 000 МО.

Фармакологічні властивості

Ампроліума гідрохлорид пригнічує розвиток кокцидій на стадії шизогонії
першої та другої генерації, не знижує імунітет, але є антагоністом віта�
міну В1.
Вікасол і вітамін А підвищують функціональні спроможності епітелію
і зменшують крововиливи на слизовій оболонці кишковика.

Показання

Лікування та профілактика зараження тварин еймеріями:
· телят – Е. bovis, Е. cylindrical, Е. ellipsoidae, Е. zuernii, Cryptospori#

dium muris, С. parvus;
· овець, кіз – Е. arloigni, E. faurei, Е. intracata, Е. ninaekohljakimovae;
· свиней – Е. debliecki, Е. scabra, Е. spinosa, Е. suis, Isospora suis;
· кроликів – Е. magna, Е. perfonas, Е. stiedae;
· м’ясоїдних тварин – Isospora canis, I. ohioensis, I. rivolta, I. felis;
· курей – E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. tenella;
· індичок – E. adenoeides, E. meleagrimitis;
· фазанів – E. colchii;
· гусей – E. anseria, E. nocens, E. truncate;
· голубів – E. labbeana.

Протипоказання

Не призначати курям�несучкам та цуценятам віком до 1 місяця.

Спосіб застосування та дози

Перед використанням препарат змішують з добовою нормою води або
корму. Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Застереження

Після останнього введення лікувальної дози препарату забій тварин на
м’ясо дозволяється через 14 діб, птахів – через 7 діб, після профілактич�
ної дози – через 2 доби.

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.2. АНТИПРОТОЗОЙНІ

Телята

Еймеріоз

Криптоспоридіоз

Профілактика

Вівці, кози

Лікування

Профілактика

Свині

Лікування

Профілактика

Кролики

Лікування

Профілактика

М’ясоїдні

Лікування

Профілактика (сукам 

за 10 діб до пологів)

Кури, індички, гуси, голуби, фазани

Лікування

Профілактика (курчата):

· віком до 2 місяців

· віком до 4 місяців

До початку несучості

М’ясні породи

Профілактика

на 10 кг

маси тіла

1

1,5

0,4-0,5

4

0,6

2-4

0,4

2

на 1 л води або

1 кг корму

2-2,5 (вода)

1 (вода)

6

2

0,9-1 (корм)

0,7 (корм)

0,4 (корм)

1 (корм)

1 (корм)

Доза, г

5-10 днів

5-10 днів

21 день

5 днів

21 день

5 днів

4-8 тижнів

4-5 днів

21 день

7-10 днів

5-10 днів

Весь період

вирощування

Весь період

вирощування

Застосування
Вид тварин 

і захворювання

Упаковка

Пластикові контейнери, пакети з ламінованого паперу по 10, 30, 50, 100 г,
поліетиленові пакети по 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +4 до +20 °С.
Термін придатності – 12 місяців.



Опис

Порошок світло�жовтого кольору, мікрогранульований, погано розчи�
няється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: тінідазол – 250 мг.

Фармакологічні властивості

Тінідазол – синтетичний препарат широкого спектру дії на найпростіших
Balantidium coli, Entamoeba hyslolytica, Treponema hyodysenterie,
Histomonas meleagridis, Lamblia intestinalis, Eimeria spp., Trichomonas
columbae, T. gallinae, бактерицидної дії на анаеробів Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Clostridium spp., більшість видів грампозитивних та
грамнегативних коків тощо.

Показання

Лікування тварин від захворювань, спричинених мікроорганізмами, які
чутливі до тінідазолу:

· птиця (голуби, декоративні фазани) – гістомоноз, трихомоноз, ейме�
ріоз, сальмонельоз; 

· собаки, коти – лямбліоз, амебіоз, трихомоноз, інші анаеробні інфекції;
· декоративні кролики – еймеріоз.

Протипоказання

Не призначати для лікування курей�несучок.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально, попередньо змішуючи з кормом,
у таких дозах:
· птиця (голуби, декоративні фазани):

– лікування – 2 г на 1 кг корму, курс – 10 днів;
– профілактика – 1 г на 1 кг корму, курс – 14 днів;

· собаки:
– лямбліоз – 50 мг на 1 кг маси тіла, курс – 5 днів;
– анаеробні інфекції – 30 мг на 1 кг маси тіла, курс – 2�3 тижні;
– амебіоз – 60 мг на 1 кг маси тіла, курс – 5 днів;

· коти:
– лямбліоз, трихомоноз – 25 мг на 1 кг маси тіла, курс – 10 днів;

· декоративні кролики:
– еймеріоз – 0,2�0,3 на 1 кг маси тіла, щодобово, курс – 3 дні (дорослі
тварини), 0,1 г на 1 кг маси тіла, курс – 10 днів (молодняк під час відлу�
чення від матерів для профілактики).

Застереження

У тварин, чутливих до тінідазолу, можуть виникати алергічні реакції у
вигляді лихоманки, кропивниці, блювання. Після припинення застосу�
вання препарату ці симптоми зникають без спеціального лікування.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 7 діб.

Упаковка

Триплексні пакети по 10, 20 г, полімерні контейнери по 20, 100 г,
полімерні пакети по 100, 400 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від 0 до +20 °С.
Термін придатності – 3 роки.

БРОМЕТРОНІД НОВИЙ ПОРОШОК

порошок для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.2. АНТИПРОТОЗОЙНІ
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БРОМЕТРОНІД НОВИЙ ТАБЛЕТКИ

таблетки для перорального застосування

Опис

Таблетки світло�жовтого кольору.

Склад

1 г препарату (1 таблетка) містить діючу речовину: тінідазол – 250 мг.

Фармакологічні властивості

Тінідазол – синтетичний препарат широкого спектру дії на найпростіших
Balantidium coli, Entamoeba hyslolytica, Treponema hyodysenterie,
Histomonas meleagridis, Lamblia intestinalis, Eimeria spp., Trichomonas
columbae, T. gallinae, бактерицидної дії на анаеробів Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Clostridium spp., більшість видів грампозитивних та
грамнегативних коків тощо.

Показання

Лікування захворювань, які спричинені мікроорганізмами, чутливими до
тінідазолу:

· птиця (голуби, декоративні фазани) – гістомоноз, трихомоноз, еймеріоз,
сальмонельоз;

· собаки, коти – лямбліоз, амебіоз, трихомоноз, інші анаеробні інфекції;
· декоративні кролики – еймеріоз.

Протипоказання

Не призначати тваринам, чутливим до тінідазолу, в останню третину
вагітності та тваринам з порушеннями функцій печінки і нирок.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально. Дози препарату для різних видів тва�
рин і захворювань вказані в таблиці.

Застереження

У тварин, чутливих до тінідазолу, можуть виникати алергічні реакції у ви�
гляді лихоманки, кропивниці, блювання. Після припинення застосування
препарату ці симптоми зникають без спеціального лікування.

Упаковка

Блістери по 6, 10 таблеток.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+8 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.2. АНТИПРОТОЗОЙНІ
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Птиця (голуби, декоративні фазани)

Лікування

Профілактика

Собаки

Лямбліоз, амебіоз

Анаеробні інфекції

Коти

Лямбліоз, трихомоноз

Декоративні кролики (дорослі)

Еймеріоз

Декоративні кролики (молодняк під час відлучення від матері)

Профілактика

на 1 кг корму

2 (подрібнити)

1

на 1 кг маси тіла

1/4

1/6

1/4

1/4

1/10

Доза, таб.

10 днів

14 днів

5 днів

2-3 тижня

10 днів

3 дні

10 днів

Застосування
Вид тварин 

і захворювання
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РОБЕНКОКС

порошок для перорального застосування

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.2. АНТИПРОТОЗОЙНІ

Опис

Порошок світло�коричневого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: робенідину гідрохлорид – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Робенідину гідрохлорид – синтетичний кокцидіостатик, який діє на еймерії
на стадіях шизонів першого та другого поколінь, вибірково порушує
енергообмін клітин еймерій, негативно впливає на процес поділу ядра, що
призводить до загибелі паразитів. 
Препарат слабо абсорбується в шлунково�кишковому тракті та швидко
виводиться з організму тварин. Так, від загальної дози, що надходить до
організму курчат, абсорбується лише 20�40% та виводиться з калом в се�
редньому 60�65%. У кроликів ці показники становлять 17 та 80%.

Показання 

Лікування та профілактика еймеріозів:
· кури (бройлери та ремонтний молодняк) – E. mitis, E. brunetti, E. tenel#

la, E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. praecox;
· індички – E. adenoeides, E. meleagrimitis, E. gallopanovis;
· кролики – E. magna, E. media, E. stiedae. 

Протипоказання

Не призначати курям�несучкам, яйця яких вживають в їжу люди. Не вико�
ристовувати з кормовими антибіотиками.

Спосіб застосування та дози

Курчатам�бройлерам та індичкам препарат застосовують разом з кормом
у дозі – 300�360 г на 1 т корму (робенідину гідрохлориду – 30�36 мг на
1 кг корму). Для профілактики препарат дають індичкам з першого дня
життя до 4 місяців, курчатам�бройлерам – протягом усього періоду виро�
щування. Кроликам препарат дають разом з кормом увесь період відго�
дівлі. Доза становить – 500�660 г на 1 т корму (робенідину гідрохлори�
ду – 50�66 мг на 1 кг корму).
Препарат сумісний з вітамінними та іншими кормовими добавками, що
застосовуються у птахівництві та кролівництві.

Застереження

Під час роботи з препаратом необхідно використовувати захисний одяг,
респіратор, рукавиці та захисні окуляри. При потраплянні препарату в очі
промити їх великою кількістю води протягом 15 хвилин.
Після останнього застосування препарату забій птиці та кролів на м’ясо
дозволяється через 5 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
можна використовувати тільки для годування м'ясоїдних тварин. 

Упаковка

Полімерні пакети по 6, 500, 1000 г, багатошарові паперові мішки по 20 кг.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Суху кормову суміш зберігати при кімнатній температурі та використати
потягом 3 місяців.
Термін придатності – 3 роки.



АПІХЕЛС

гель для застосування у вуликах

Опис

Гель білого або жовтуватого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: тимол – 250 мг, олія евкаліптова –
50 мг, ментол – 12 мг.

Фармакологічні властивості

Діючі речовини препарату рослинного походження, тому він безпечний
для бджолиних сімей і не погіршує якість меду. 
Тимол отримують із ефірної олії чебрецю (Thymus vulgaris) або синте�
тичним шляхом. Він має виражену акарицидну, бактерицидну, віруліцид�
ну та фунгіцидну дію. 
Евкаліптову олію одержують із листя евкаліпту різних видів. Комплекс її
активно діючих речовин (ефірна олія, цинеол – не менше 60%, пінен,
інші терпеноїдні фенолальдегіди, тритерпеноїди) забезпечує антисептичну
дію проти ряду бактерій, вірусів, мікроміцетів і найпростіших, стимулює
посилення неспецифічної резистентності бджіл та підвищує їхню стій�
кість до інфекційних захворювань.
Ментол – органічна речовина, яку отримують із ефірної олії м’яти
(Mentha piperita L.), має виражені акарицидні, антисептичні та фітон�
цидні властивості. 
Комплекс трьох діючих речовин забезпечує широку терапевтичну дію
препарату щодо збудників вароатозу, акарапідозу, личинок воскової молі,
а також попереджує розвиток мікозів (аспергільозу і аскоферозу), збуд�
ників інфекційних захворювань бджіл (американського та європейського
гнильцю).

Показання 

Лікування бджіл від вароатозу і профілактика акарапідозу, аскоферозу,
аспергільозу, американського та європейського гнильцю та личинок
воскової молі.

Протипоказання

Препарат не має протипоказань щодо застосування у вуликах з робочими
бджолами, матками та розплодом.

Спосіб застосування та дози

Контейнер з препаратом розміщають у центрі вулика, зверху на рамках,
залишаючи між поверхнею контейнера і кришкою вулика 0,5�1 см віль�
ного простору. Препарат використовують у таких дозах:

· на сильну бджолосім’ю – 50 г;
· на нуклеус або слабку бджолосім’ю – 25 г.

Через два тижні рештки препарату видаляють, вносять нову порцію і за�
лишають її у вулику до повного спорожнення контейнера.
У весняно�літній період обробку закінчують за сім днів до початку основ�
ного медозбору. Літньо�осінню обробку проводять після відкачування
товарного меду при температурі повітря від +15 до +27 °С. 

Застереження

Персонал, який контактує з препаратом, повинен використовувати захис�
ний одяг, уникати контакту препарату зі шкірою та потрапляння його
в очі. Після закінчення робіт ретельно вимити руки з милом. При потрап�
лянні препарату на шкіру змити його водою з милом, а при потраплянні
в очі – промити великою кількістю проточної води. Препарат не вдихати!

Упаковка

Туби по 25, 50, 100, 150, 200 г, пластикові контейнери по 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці, далеко від опалювальних
приладів, окремо від продуктів харчування та кормів, при температурі від
+5 до +25 °С.
Після відкриття упаковки препарат використати протягом 20 діб.
Термін придатності – 2 роки.
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ЕКТОСАН

розчин для зовнішнього застосування

Опис

Рідина світло�жовтого кольору, прозора, масляниста, з легким специ�
фічним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: альфаметрин – 85 мг, піперонілу
бутоксид – 115 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат є контактним інсектоакарицидом, що вражає периферичну
нервову систему комах і кліщів на всіх фазах їхнього розвитку (личинка,
імаго).
Комбінація синтетичного піретроїду (альфаметрин) з діетиленгліколевим
ефіром (піперонілу бутоксид) ефективно діє проти таких паразитів тварин
і птиці:

· кліщів Demodecidae, Psoroptidae, Sarcoptidae;
· паразитоформних кліщів Ixodidae, Argasidae, Dermanyssidae;
· волосоїдів Trichodectidae;
· пухоїдів Menoponidae, Philopteridae;
· вошей Haematopinidae, Holopeuridae, Linognathidae;
· кровососних комах Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae;
· личинок м’ясних мух, підшкірного ґедзя, естрозу овець.

Препарат належить до III класу токсичності (при пероральному введенні
в шлунок для білих щурів LD50 > 1800 мг/кг), помірно токсичний для
теплокровних тварин і птиці, токсичний для риби та бджіл.

Показання

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, м’ясоїдних
тварин (собаки, лисиці) і домашньої птиці від ураження збудниками екто�
паразитозів, чутливих до діючих речовин препарату.

Протипоказання

Не призначати клінічно хворим і виснаженим тваринам, самкам в ос�
танній тиждень вагітності.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують у вигляді робочих розчинів, які розбризкують
із дрібнодисперсних розпилювачів. При ураженні псороптозом, сар�
коптозом тощо розчин втирають за допомогою щіток протягом 40�50 с.
Дрібним тваринам (вівці, собаки, лисиці) проводять купання. Роблять
це в спеціально обладнаних ваннах, в основному після стрижки тварин.
Робочі розчини готують безпосередньо перед застосуванням шляхом
додавання препарату в нехлоровану питну воду.
Для дезакаризації тваринницьких приміщень до 10% їхньої площі (двері,
підвіконня, стіни тощо) обробляють розчином 1:500 з розрахунку 0,2 л на
квадратний метр, для дезінсекції (проти мух) – розчином 1:50.

При ураженні тварин кліщами Psoroptidae, Sarcoptidae, Heyletidae,
Dermodecidae, птахів – пухо� та пір’яїдами, збудниками сирингофільозу
тощо використовують розчин 1:750, при ураженні ектопаразитами інших
видів – розчин 1:1000.
Для одноразової обробки розчини застосовують таким чином:

· велика рогата худоба, коні – 1�3 л на тварину, для захисту від гнусу –
0,2�0,3 л один раз на день;

· свині – 0,5�1 л на тварину;
· кури, індички – 40�60 мл на одну голову.

Гусей, качок, собак і лисиць обробляють шляхом швидкого занурення
в ємності з робочим розчином.
Тваринам, які вражені акариформними, гамазоїдними і кліщами інших
родин, обробку повторюють через 9�12 днів.

Застереження

Не рекомендується застосовувати у вітряну погоду.
Персонал, що контактує з препаратом, повинен дотримуватися правил
гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.
При роботі з препаратом необхідно використовувати захисний одяг
(халат, шапочка, ґумові рукавички, ґумове взуття, герметичні захисні
окуляри, респіратор тощо). Після закінчення робіт слід ретельно вимити
руки та обличчя з милом, рот прополоскати водою. При потраплянні
препарату на шкіру або слизові оболонки негайно змити його водою.
Залишки препарату слід знешкодити розчином їдкого лугу 5%, водною
суспензією гашеного або хлорного вапна у співвідношенні 1:3.

Упаковка

Скляні та полімерні ампули по 1, 5, 10 мл, скляні та полімерні флакони
по 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 мл, полімерні каністри по 2,5, 5, 10 л.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у темному, недоступному для дітей та тварин місці,
далеко від опалювальних приладів, окремо від продуктів харчування
і кормів при температурі від �20 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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Опис

Рідина світло�жовтого кольору, прозора, масна, зі специфічним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: альфаметрин – 75 мг, піперонілу
бутоксид – 105 мг. Допоміжні речовини: композиція ефірних олій (лимо�
ну і троянди).

Фармакологічні властивості

Препарат є контактним інсектицидом, що вражає периферичну нервову
систему комах на різних фазах їхнього розвитку (личинка, імаго) та дає
репелентний ефект.
Комбінація синтетичного піретроїду (альфаметрин), діетиленгліколевого
ефіру (піперонілу бутоксид) та ефірних олій ефективно діє проти таких
збудників ектопаразитозів: кровосисних комах Muscidae, Сulісіdае,
Ceratopogomidae, Psychodidae, Simuliidae, Таbаnіdae, клопів, тарганів,
волосоїдів Trichodectidae, пухоїдів Меnороnidае, пір’яїдів Philopteridae,
вошей Haematopinidae, Ноlореurіdае, Linognathidae, кровососів Hip#
poboscidae, бліх Siphonatera, кліщів Argasidae, Dermanyssidae, Ixodi#
dae, личинок та імаго м’ясних мух, підшкірного ґедзя, естрозу овець.
Препарат належить до III класу токсичності (при пероральному введенні
в шлунок для білих щурів LD50 > 2000 мг/кг), помірно токсичний для
теплокровних тварин і птиці, токсичний для риби та бджіл.

Показання 

Лікування та профілактика коней, великої рогатої худоби, собак, птиці
(кури, гуси, качки) від ураження ектопаразитами:

· літаючими кровосисними комахами (ґедзі, комарі, мошки та інший
гнус), блохами, мухами;

· аргасовими, гамазоїдними, іксодовими кліщами, іншими збудниками
ектопаразитозів, чутливими до діючих речовин препарату.

Протипоказання

Не призначати клінічно хворим і виснаженим тваринам.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують у вигляді робочих розчинів, які розбризкують
із дрібнодисперсних розпилювачів типу «Росинка». Робочі розчини готу�
ють безпосередньо перед застосуванням шляхом додавання препарату
в нехлоровану питну воду.
Для обробки тварин розчин готують у співвідношенні 1:750 (1 мл препа�
рату на 750 мл води або 5 крапель препарату на 100 мл води). Індивіду�
альну обробку тварин проводять за допомогою дрібнодисперсних оприс�
кувачів у таких дозах на 1 тварину:

· коні, велика рогата худоба – 180�200 мл;
· лошата, телята, вівці, кози – 50�100 мл;
· собаки – 10�20 мл;
· птиця – 5�7 мл.

При значному ураженні тварин ектопаразитами (воші, блохи тощо) під
час першої обробки робочий розчин використовують у подвійному об’ємі.
Розчин препарату наносять уздовж хребта від голови до хвоста, злегка
зволожують підгруддя та волосяний покрив внутрішньої поверхні кінцівок.
Обробку тварин доцільно проводити перед вигоном на пасовище, корів –
після ранкового доїння.
Для стійкого репелентного ефекту обробку тварин проводять через кожні
3�4 доби протягом усього періоду активності ектопаразитів. Від гнусу
тварин обробляють через кожні 2 доби. Максимальний ефект спо�
стерігається при обробці всього гурту (стада), що перебуває на одному
пасовищі.
Для дезінсекції і дезакаризації тваринницьких приміщень, пташників,
місць проживання собак тощо робочий розчин використовують з розра�
хунку 150�200 мл на квадратний метр.

Застереження

При обробці тварин уникати потрапляння препарату на пошкоджену
шкіру тварин, в очі та на слизові оболонки.
Під час роботи з препаратом необхідно використовувати рукавички.
Забороняється палити. Після закінчення робіт руки ретельно вимити
з милом.
При потраплянні препарату на шкіру або слизові оболонки негайно зми�
ти його великою кількістю проточної води.
Забруднену препаратом тару протягом 5�6 годин знешкоджують розчи�
ном кальцинованої соди 3�5%, після чого промивають водою.

Упаковка

Скляні та полімерні ампули по 1, 2, 5 мл, скляні та полімерні флакони
по 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 мл, полімерні каністри по 5 л.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у темному, недоступному для дітей та тварин
місці, далеко від опалювальних приладів, окремо від продуктів харчуван�
ня та кормів, при температурі до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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Опис

Порошок сіруватого кольору, дрібнодисперсний, зі слабким спе�
цифічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: альфациперметрин – 5 мг, допо�
міжні речовини: композиція ефірних олій (лимону і троянди), сірка
колоїдна.

Фармакологічні властивості

Препарат є контактним інсектоакарицидом, що вражає периферичну
нервову систему комах і кліщів на всіх фазах їх розвитку (личинка, імаго)
і дає репелентний ефект.
Альфациперметрин – синтетичний піретроїд, ефективно діє проти таких
паразитів тварин і птиці: пухоїдів Мenoponidae, пір’яїдів Philopteridae,
волосоїдів Trichodectidae, вошей Наеmatopinidae, Holopeuridae,
Linognathidae, кровососок Hyppoboscidae, мух Muscidae, бліх Sipho#
naptera, клопів, тарганів, паразитоформних кліщів Argasidae, Derma#
nyssidae, Ixodidae, личинок підшкірного ґедзя великої рогатої худоби
Hipoderma bovis, H. Lineatum, овечого ґедзя Oestrus ovis, личинок
і cтатевозрілих синьо�зелених і сірих м’ясних мух Calliphoridae,
Sarcophagidae, жуків�чорнотілок Alphitobius diaperinus.
Препарат належить до ІІІ класу токсичності (при пероральному введенні
в шлунок для білих щурів LD50 > 1800 мг/кг), помірно токсичний для
теплокровних тварин і птахів, токсичний для риби і бджіл.

Показання

Лікування та профілактика великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, сви�
ней, кроликів, собак, котів, птахів (кури, гуси, качки) від ураження:

· літаючими комахами (ґедзі, комарі, мошки та інший гнус), блохами, му�
хами;

· аргасовими, гамазоїдними та іксодовими кліщами, збудниками інших
ектопаразитозів, чутливими до діючих речовин препарату.
Дезінсекція та дезакаризація тваринницьких приміщень, пташників,
кліток, будок та інших місць утримання домашніх тварин.

Протипоказання

Не призначати самкам з підсосним молодняком та молодняку птиці віком
менше 10 тижнів.

ЕКТОСАН-ПУДРА

порошок для зовнішнього застосування

Спосіб застосування та дози

Для лікування проводять індивідуальне опудрювання тварин із розрахунку
100�200 г на голову для великих тварин і 20�50 г на голову для дрібних
тварин. Препарат наносять тонким шаром за допомогою щітки на спину
від голови до початку хвоста, на підгруддя і внутрішні ділянки кінцівок біля
тулуба і легко втирають у шкіру проти шерсті. Через 7�14 діб обробку тва�
рин повторюють.
Для профілактики препарат наносять в об'ємі, який в 1,5�2 рази менше
лікувального. Для отримання стійкого репелентного ефекту обробку тва�
рин проводять кожні 3�4 доби протягом всього періоду загрози виникнен�
ня ектопаразитозів або нападу гнусу.
Обробку пташників за наявності в них птиці здійснюють за допомогою
аерозольного генератора холодного туману типу PORT�423�Р зі спеціаль�
ною насадкою або порошкового розпилювача іншої моделі. При одноя�
русному розміщенні кліток препарат застосовують у співвідношенні 10 г
на квадратний метр приміщення і додають 10% на кожен додатковий
ярус.
При індивідуальній обробці курей препарат із розрахунку 5�7 г на птицю
наносять навколо місць випадіння пір’я, біля клоаки й під крила.
Для профілактики в захищених від опадів місцях розміщують суміш для
«купання» птиці такого складу: сухий пісок або крейда – 4 кг, рослинний
попіл – 1 кг, Ектосан�пудра – 100 г.

Застереження

Персонал, що контактує з препаратом, повинен дотримуватися правил
гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.
Обробку тварин проводять в добре провітрюваних приміщеннях. При
роботі з препаратом необхідно використовувати захисний одяг (халат,
шапочка, ґумові рукавички, ґумове взуття, герметичні захисні окуляри,
респіратор тощо). 
Після закінчення робіт ретельно вимити руки та обличчя з милом. При
потраплянні інсектициду на шкіру зняти його ватним тампоном і ретель�
но промити уражену ділянку водою з милом. При потраплянні препарату
в очі негайно промити їх великою кількістю проточної води.

Упаковка

Полімерні флакони по 35, 60 г, полімерні пакети по 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, добре провітрюваному, недоступному для дітей місці
при температурі від �20 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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ЕКТОСАН-СПОТ-ОН

розчин для зовнішнього застосування

Опис

Рідина світло�жовтого кольору, прозора, масляниста, зі специфічним
запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: альфациперметрин – 65 мг,
піперонілу бутоксид – 300 мг.

Фармакологічні властивості

Комбінація двох екоцидів – альфациперметрину та піперонілу бутокси�
ду – блокує іонні канали нервових клітин паразитів. Порушення транс�
порту іонів калію та натрію в мембранах нейронів спричиняє деполяри�
зацію, підвищене розслаблення нейротрансмітерів та нервово�м’язове
блокування у ектопаразитів. У рекомендованих дозах препарат забезпе�
чує захист від літаючих комах та кліщів протягом 28 діб, а від блошиної
інвазії – до 90 діб.

Показання

Лікування та профілактика коней, верблюдів при ураженні ектопаразитами:
· літаючими кровосисними комахами (ґедзі, комари, мошки та інший

гнус), блохами, мухами;
· іксодовими кліщами та збудниками інших ектопаразитозів, чутливими

до діючих речовин препарату.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до діючих компонентів
препарату, клінічно хворим і виснаженим тваринам, лошатам віком до
3 місяців, підсисним кобилам протягом перших двох місяців після
пологів, тваринам інших видів.

Спосіб застосування та дози

Розчин наносять на шию, холку, підгруддя, стегна та навколо хвоста
(по 2�3 мл на одне місце). Доза для коней та верблюдів становить 33 мл
на тварину, для їхнього молодняка з масою тіла до 200 кг – 1,5 мл на
10 кг маси тіла.
Обробку проводити увечері, аби у наступні 10�15 годин тварини не пере�
бувала під впливом прямих сонячних променів.

Застереження

При обробці тварин уникати потрапляння препарату на пошкоджену
шкіру тварин, в очі та на слизові оболонки.
Після обробки обмежити маніпуляції з тваринами та протягом доби уни�
кати потрапляння на оброблені ділянки шкіри води та миючих засобів.
Якщо досягти цього не вдалося, варто провести повторну обробку, але не
раніше ніж через 7 днів.
Під час роботи з препаратом необхідно використовувати рукавички. Забо�
роняється палити. Після закінчення робіт руки ретельно вимити з милом.

Упаковка

Скляні та поліпропіленові ампули, скляні та поліпропіленові флакони
по 1,5, 3, 4,5 мл, флакони по 33, 330 мл.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у темному місці при температурі до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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МУХО-МОР

порошок

Опис

Порошок жовтого кольору, мікрогранульований, зі слабким специфічним
запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: альфациперметрин – 100 мг; до�
поміжні речовини: мускалур, ароматизатор із запахом сиру, сорбітол,
лактоза, етанол, бітрекс.

Фармакологічні властивості

Альфациперметрин – синтетичний піретроїд другого покоління із вира�
женою інсектицидною дією. Викликає порушення проникності клітинних
мембран у комах, блокує передачу нервових імпульсів, що призводить до
порушення координації руху, паралічу та швидкої загибелі комах.
Мускалур є статевим гормоном мух, діє як принада для комах. Аромат сиру,
сорбіт та лактоза приваблюють комах і сприяють поїданню ними препа�
рату. Бітрекс – гіркота, яка запобігає поїданню препарату тваринами.

Показання 

Препарат призначений для знищення мух, тарганів, мурах та інших комах
у тваринницьких приміщеннях.

Протипоказання

Забороняється обробляти препаратом годівниці, поїлки і поверхні, з яки�
ми можуть контактувати тварини або корма для них. Інсектицидну пасту
не можна наносити на брудні, пористі, а також свіжопобілені поверхні.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують у вигляді гранул або виготовленої з них пасти
шляхом розкладання (нанесення) на поверхні в місцях скупчення комах.
Гранули розкладають на підкладках (лотки, кришки, чашки тощо зі скла,
полімерів або фарфору) або засипають у спеціальні мухоловки з розра�
хунку 2�3 г на 1 м2. Інсектицидну пасту готують безпосередньо перед
нанесенням, змішуючи гранули з водою у співвідношенні 1:1 до отриман�
ня однорідної маси. Пасту наносять щіточкою на вертикальні поверхні
(стіни, віконні рами, двері, труби тощо) на недосяжній для тварин висоті
з розрахунку 1�2 г на 1 м2 або на смужки з картону, поліетилену тощо
і розташовують їх у недоступних для тварин місцях. 
Повторну обробку проводять через кожні 6 тижнів або при появі комах.

Застереження

Під час роботи з препаратом необхідно використовувати захисний одяг
(халат, шапочка, ґумові рукавиці, ґумове взуття, герметичні захисні оку�
ляри, респіратор тощо). Роботи з приготування пасти виконувати в доб�
ре провітрюваних приміщеннях. Після закінчення робіт обличчя та руки
ретельно вимити з милом. 
При потраплянні препарату на шкіру зняти його ватним тампоном та
ретельно вимити уражену ділянку водою з милом, при потраплянні
препарату в очі негайно промити їх великою кількістю проточної води.

Упаковка

Триплексні пакети по 10, 20 г, полімерні контейнери по 50, 200, 500,
1000 г.

Умови зберігання

У сухому, добре провітрюваному, захищеному від прямих сонячних
променів, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів
харчування та кормів при температурі до +30 °С.
Приготовану пасту використати протягом 12 годин.
Термін придатності – 2 роки.
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ЦИФЛУР

розчин 1% для зовнішнього застосування

Опис

Рідина жовтуватого кольору, прозора, масляниста.

Склад 

1 мл препарату містить діючу речовину: цифлутрин – 10 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат має контактну інсектицидну і репелентну дію відносно зоофільних
мух Haematobia stimulans, Lyperosia irritans, L. titilans, Stomoxys calci#
trans, Musca autumnalis, M. larvipara, M. аmica тощо, кровосисних комарів
Aedes, Anopheles, Culex, мошок Boophthora, Simulium, Schaenbaueria,
мокреців Culicoides, Forcipomya, Zentocononops, ґедзів Chrysops, Hae#
matopota, Tabanus, оводів Нypoderma bovis, H. lineatum, гнусу, іксодових
кліщів, бліх Ctenocephalides canis, вошей Linognathus setotus, волосоїдів
Trichodectes canis та інших комах, які паразитують на тваринах і є перенос�
никами трансмісивних захворювань великої рогатої худоби.
Цифлутрин належить до групи синтетичних піретроїдів другого типу, які
вибірково зв’язуються з рецепторами нервових клітин ектопаразитів
та порушують роботу натрієвих каналів нервових клітин, що призводить
до затримки реполяризації мембран, гальмування нервових імпульсів,
порушення координації рухів, паралічу і швидкої загибелі комах.
Після нанесення препарат розподіляється по всій поверхні шкіри, в незнач�
ній кількості резорбується, що забезпечує його тривалу інсекто�акари�
цидну і репелентну дію.
Препарат є малотоксичним для теплокровних тварин і в рекомендованих
дозах не проявляє резорбтивно�токсичної та подразнюючої дії. 

Показання 

Захист:
· великої рогатої худоби – від інвазії зоофільних мух, комарів, мошок,

мокреців, оводів та ґедзів у пасовищний період;
· собак – від кровосисних комах, вошей, бліх, волосоїдів та іксодових

кліщів у період їхньої активності.

Протипоказання 

Не призначати телятам та великій рогатій худобі з масою тіла до 300 кг,
цуценятам віком до 2 місяців, вагітним сукам у першій половині
вагітності!

Спосіб застосування та дози

Препарат слід наносити на суху, чисту, непошкоджену шкіру:
· велика рогата худоба – 10 мл на одну тварину повільно втирають вздовж

хребта від холки до крижів при температурі повітря не вище +25 °С, після
чого протягом 3 годин уникати потрапляння води на місця нанесення пре�
парату; дійних корів обробляють після вечірнього доїння;

· собаки – 1 мл/10 кг маси тіла наносять та злегка втирають в область
холки.
Найкращий захисний ефект препарат забезпечує при одночасній обробці
всього поголів’я великої рогатої худоби навесні після вигону на пасовище
та регулярних обробках через кожні 4�6 тижнів. Повторну обробку собак
проводять не раніше ніж через 4 тижні.

Застереження

Персонал, який контактує з препаратом, повинен дотримуватися правил
особистої гігієни і безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними пре�
паратами, і використовувати захисний одяг (халат, шапочка, ґумові чобо�
ти, рукавички). Після закінчення робіт ретельно вимити руки теплою
водою з милом. При потраплянні препарату на шкіру, слизові оболонки
або в очі промити їх великою кількістю проточної води. 
Якщо препарат використовується у рекомендованих дозах, обмежень
щодо вживання м'яса та молока великої рогатої худоби немає.

Упаковка

Поліетиленові та скляні флакони по 10, 20, 200, 500 мл, полімерні
піпетки по 0,5, 1, 2 мл, шприци�туби по 4, 10 мл.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, добре провітрюваному, захищеному від
прямих сонячних променів, недоступному для дітей та тварин місці, окре�
мо від продуктів харчування та кормів при  температурі від +8 до +25 °С.
Після відкриття препарат зберігати щільно закритим і використати про�
тягом 2 місяців.
Термін придатності – 2 роки.

ПРЕПАРАТИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 51

1. ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ

1.3. ІНСЕКТОАКАРИЦИДИ



Опис

Порошок світло�жовтого кольору, однорідний, зі слабким специфічним
запахом.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: сульфадиметоксину натрієва сіль –
300 мг, сульфадіазину натрієва сіль – 300 мг, триметоприм – 120 мг.
(У комплекті є флакон із розчином натрію хлориду 0,9%.)

Фармакологічні властивості

Механізм дії сульфаніламідів і триметоприму (похідної діамінопіримідину)
полягає в блокуванні ферментів на двох послідовних етапах біосинтезу
фолієвої кислоти в клітині бактерії. Це призводить до пригнічення росту
бактерій, припинення їх розмноження та загибелі.
Комбінація двох сульфаніламідів і триметоприму розширює антимікроб�
ний спектр дії препарату проти грампозитивних та грамнегативних бак�
терій Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Neisseria spp., Clostridi#
um spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., E. coli, Salmo#
nella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Pasteurella spp.,
Bordetella spp., Enterobacter spp., Yersinia enterocolitica, Chlami#
dya spp., Vibrio cholerae тощо. До компонентів препарату чутливі й деякі
найпростіші – Pneumocystis carinii, Coccidia, Toxoplasma.
Пропонована комбінація сульфаніламідів і триметоприму зменшує
ймовірність появи резистентних форм патогенної мікрофлори.

Показання

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, кроликів,
собак, котів та домашньої птиці (курей, індичок, качок, гусей) від захво�
рювань шлунково�кишкового тракту (гастрит, ентерит, диспепсія),
органів дихання (ангіна, трахеїт, фарингіт, бронхопневмонія, плеврит) та
сечостатевої системи (післяпологовий сепсис, цистит, уретрит, ендомет�
рит), післяопераційних ускладнень, а також маститу, актиномікозу,
бешихи, дизентерії, діплококозу, ентеротоксемії, еймеріозу, ешерихіозу
(колібактеріозу), миту, пастерельозу, пулорозу, набрякової хвороби,
мікоплазмозу, сальмонельозу, що спричинені мікроорганізмами, чутливи�
ми до сульфадиметоксину, сульфадіазину і триметоприму.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів
препарату та порушеннями функції печінки і нирок.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат з’єднують з розчином натрію хлориду
0,9%, що додається, і вводять внутрішньом’язово у таких дозах:

· велика рогата худоба, вівці, коні, свині – 0,6�0,8 мл на 10 кг маси тіла;
· собаки, коти – 0,1�0,15 мл на 1 кг маси тіла;
· домашня птиця (кури, індички, качки, гуси), кролики – 0,1 мл на 1 кг

маси тіла.
Великим тваринам допускається повільне внутрішньовенне або внут�
рішньоартеріальне введення.
Препарат вводять 3�5 разів з інтервалом 24�36 годин. Курс лікування –
5 днів. Якщо клінічні ознаки захворювання зникли не повністю, курс про�
довжують на 2 дні.
Лікування молодняка домашньої птиці, поросят і кроликів можна прово�
дити перорально з питною водою. Для цього до добової норми питної води
додають препарат у співвідношенні 1 мл на 0,9�1,2 л води або 1 г порош�
ку на 3 л води.
Ін’єкцію більше 10 мл (для дрібних тварин і молодняка) і 20 мл (для вели�
ких і дорослих тварин) ділять на дві або більше частин і вводять у різні місця.

Застереження

Для розведення препарату не використовувати розчин новокаїну.
Кози мають підвищену чутливість до сульфаніламідів, тому вводити їм
препарат необхідно вкрай обережно.
Після останнього застосування препарату забій тварин і птиці на м’ясо
дозволяється через 10 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від вис�
новку ветеринарного лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна через
4 доби, до цього моменту його необхідно утилізувати або випоїти непро�
дуктивним тваринам.

Упаковка

Скляні флакони по 3,3 та 6,6 г (в комплекті зі стерильним розчином
натрію хлориду 0,9% об'ємом 8 і 16 мл, відповідно).

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від 0 до
+25 °С.
Приготований розчин використати протягом доби, при зберіганні в
холодильнику – протягом 3 діб.
Термін придатності – 2 роки.

БРОВАСЕПТОЛ ДЛЯ IН’ЄКЦІЙ

порошок для ін’єкцій
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Опис

Порошок білого або жовтуватого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: бензатину бензилпеніцилін –
500 тис. ОД, натрію бензилпеніцилін – 300 тис. ОД, прокаїн�бензил�
пеніцилін – 200 тис. ОД.

Фармакологічні властивості 

Препарат належить до групи пеніцилінів, перешкоджає утворенню пеп�
тидних зв’язків шляхом пригнічення активності транспептидази, порушує
пізні етапи синтезу пептидоглікану оболонки клітини, що призводить
до лізису клітин, які діляться. Завдяки підібраному співвідношенню солей
і допоміжним компонентам, що забезпечують кисле середовище в місці
ін’єкції, препарат має більш широкий спектр бактерицидної дії. Ефектив�
ний проти грампозитивних – Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Сorynebacterium diphtheriae, Bacillus antracis, деяких
грамнегативних мікроорганізмів, спірохет Borrelia, Leptospira, Trepone#
ma, більшості актиноміцет Actinomvces bovis, Actinobacillis lignieresii та
інших видів патогенних мікроорганізмів.
Значна концентрація препарату в крові забезпечується вже у першу годи�
ну після внутрішньом’язового введення та зберігається не менше 72 го�
дин. Препарат виводиться з організму з сечею та жовчю.

Показання

Лікування великої рогатої худоби, коней, свиней, овець, кіз, кроликів,
собак, котів, хутрових звірів (лисиці, песці, норки), курей�бройлерів та
ремонтного молодняку при актиномікозі, бешисі, некробактеріозі, пасте�
рельозі, стрептококозі, стафілококозі, септицемії, пневмонії, маститах,
ендометритах, абсцесах, флегмонах, які спричинені мікроорганізмами,
чутливими до пеніцилінів.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до діючих речовин
препарату і одночасно з засобами, що містять антибіотики із групи мак�
ролідів (еритроміцин, тілозин та ін.) і тетрацикліну, які є антагоністами.

Спосіб застосування та дози

Суспензію для ін’єкції готують асептично, безпосередньо перед застосу�
ванням, додаючи до флакона з препаратом стерильну воду для ін’єкцій,
або ізотонічний розчин хлориду натрію або розчин новокаїну 0,5% у
співвідношенні 3 мл розчину на 1 г препарату. Після інтенсивного збовту�
вання отриману суспензію вводять глибоко внутрішньом’язово. Великим
тваринам вміст кожного флакона вводять в різні ділянки тіла.
Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Залежно від перебігу хвороби наведені терапевтичні дози можна збільшу�
вати на 20�50%.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин і птиці на м’ясо
дозволяється через 15 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від вис�
новку ветеринарного лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна через
7 діб, до цього моменту його необхідно утилізувати або випоїти непродук�
тивним тваринам.

Упаковка

Скляні флакони по 0,5, 1, 2 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +20 °С.
Термін придатності – 3 роки.

БРОВАЦИЛІН

порошок для ін’єкцій

Вид тварин Доза, ОД / кг маси тіла

Велика рогата худоба, коні, свині 15 000

Вівці, кози, кролики, собаки, коти 20 000

Хутрові звірі (лисиці, песці, норки), 

домашня птиця (кури-бройлери) 40 000

2. АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ

2.1. ІН’ЄКЦІЙНІ

ПРЕПАРАТИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 53



ОКСИПРОЛ

розчин 20% для ін’єкцій

Опис

Рідина світло�жовтого кольору, прозора, однорідна.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: окситетрацикліну дигідрат – 200 мг.

Фармакологічні властивості

Окситетрациклін – антибіотик групи тетрациклінів. Механізм його дії
полягає в пригніченні синтезу білків шляхом зв’язування з 30S рибосо�
мальної субодиницею чутливих до препарату мікроорганізмів, тим самим
не допускається з’єднання рибосом з аміноацилтранспортною�РНК.
Вважається також, що окситетрациклін зворотньо зв’язується з 50S
субодиницями рибосоми і змінює проникність цитоплазматичної мембра�
ни чутливих мікроорганізмів. Ефективний проти грампозитивних мікро�
організмів Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Erysipelothrix spp.,
Clostridium spp. тощо, грамнегативних мікроорганізмів Pasteurella spp.,
Е. coli, Salmonella spp., Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasu#
is, Actinobacillus pleuropneumoniae тощо., найпростіших Protozoa,
мікоплазм Mycoplasma spp., рикетсій Rickettsia spp., хламідій Chlamydia.

Показання

Лікування тварин при захворюваннях, спричинених мікроорганізмами,
які чутливі до окситетрацикліну:

· велика рогата худоба – актиномікоз, анаплазмоз, лептоспіроз, хламі�
діоз, бронхопневмонія, пневмонія, некробактеріоз, гнійно�некротичні
ураження кінцівок, септичний стан при запаленні суглобів, шкіри, виме�
ні, матки, інфекційний кератокон’юнктивіт (допоміжна терапія);

· вівці, кози – пастерельоз, інфекційний аборт, копитна гниль, пупковий
сепсис, захворювання органів дихання, шлунково�кишкового тракту, се�
чостатевих шляхів;

· свині – атрофічний риніт, бешиха, синдром ММА, лептоспіроз, мікоп�
лазмоз, пастерельоз, хламідіоз, дизентерія, захворюваня суглобів, ор�
ганів дихання, шлунково�кишкового тракту, сечостатевих шляхів;

· кролики – інфекційний риніт, мікоплазмоз, захворювання органів ди�
хання, шлунково�кишкового тракту, ранових інфекцій;

· індички – колібактеріоз, пулороз, респіраторний мікоплазмоз, орнітоз,
захворювання шлунково�кишкового тракту.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до окситетрацикліну
і з порушеннями функції печінки і нирок.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують одноразово глибоко внутрішньом’язово. Доза
препарату для всіх видів тварин становить 1 мл на 10 кг маси тіла
(це відповідає 20 мг окситетрацикліну на 1 кг маси тіла).
Дози препарату для новонароджених поросят на 1 тварину становлять:

· у 1�й тиждень життя – 0,3 мл;
· у 2�й тиждень життя – 0,4 мл;
· у 3�й тиждень життя – 0,5 мл;
· більше 3 тижнів – 0,1 мл на 1 кг маси тіла.

Для кроликів і індичок доза становить – 0,25 мл на 1 кг маси тіла.
Ін’єкції, об’єм яких більше вказаних нижче значень, ділять на дві частини
і вводять у різні місця:

· доросла велика рогата худоба – 20 мл;
· телята, вівці, кози – 5 мл;
· свині – 10 мл.

Застереження

При появі ознак алергії у хворих тварин необхідно відразу ввести розчин
адреналіну, кофеїну, антигістамінні препарати або кортикостероїди.
Після останнього застосування препарату забій тварин і птиці на м’ясо
дозволяється через 21 добу. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від
висновку ветеринарного лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна
через 7 діб, до цього моменту його слід утилізувати або випоювати
непродуктивним тваринам.
Якщо у відкритому флаконі розчин потемнів, але залишився прозорим
(без осаду), його властивості та ефективність не змінилися.

Упаковка

Скляні ампули темного кольору по 5, 10 мл, скляні флакони темного
кольору по 10, 20, 50, 100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+5 до +20 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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ТІЛОЗИН 5%

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина жовтуватого кольору, однорідна, в’язка.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: тілозину тартрат – 50 мг.

Фармакологічні властивості

Тілозин належить до антибіотиків групи макролідів, його дія полягає в інгі�
буванні синтезу білка. Тілозин активний проти грампозитивних мікроор�
ганізмів Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus anthracis,
Corynebacterium spp., Clostridium spp., Listeria spp., Erysipelothrix spp.,
деяких штамів грамнегативних мікроорганізмів, включаючи Haemophi#
lus spp., Pasteurella spp., Brucella spp., рикетсій Rickettsia spp., спірохет
Spirochaetes, мікоплазм Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma syno#
viae, Mycoplasma meleagridis тощо.
Після внутрішньом’язової ін’єкції антибіотик швидко всмоктується та
досягає максимальних концентрацій у тканинах приблизно через годину.
Терапевтична концентрація антибіотика зберігається в організмі протя�
гом 20�24 годин.
Тілозин виводиться з організму переважно з сечею та жовчю, під час лак�
тації – із молоком.

Показання 

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, собак, котів, кроликів
від бронхопневмонії, пневмонії, артриту, дизентерії, маститу, післяопе�
раційних та післяпологових інфекцій, вторинних бактеріальних інфекцій при
вірусних захворюваннях, захворюваннях органів дихання та шлунково�
кишкового тракту, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тілозину.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до тілозину, порушен�
нями функції печінки, при резистентності до тілозину або крос�резистент�
ності до інших антибіотиків групи макролідів. Не застосовувати одночас�
но з пеніцилінами, цефалоспоринами та лінкоміцином.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням розчин підігрівають до +25�30 °С. Препарат вво�
дять внутрішньом’язово один раз на добу протягом 3�5 днів у таких дозах
на 10 кг маси тіла:

· велика рогата худоба – 0,5�1 мл; 
· вівці, кози – 1,2�2,4 мл;
· свині – 2 мл;
· собаки, коти – 0,5�2 мл; 
· кролики – 2,4�3 мл.

Ін’єкцію, об’єм якої більше наведених нижче значень, ділять на дві або
більше частин і вводять у різні місця:

· доросла велика рогата худоба – 20 мл;
· телята, вівці, кози – 10�15 мл;
· свині, поросята – 5�10 мл.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 8 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізу�
ють або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку
ветеринарного лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна через 3 доби,
до цього моменту його слід утилізувати або випоїти непродуктивним
тваринам.

Упаковка

Скляні та пластикові флакони по 10, 20, 50, 100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від +5
до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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ТІЛОЗИН 20%

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина світло�жовтого кольору, однорідна, в’язка.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: тілозину тартрат – 200 мг.

Фармакологічні властивості

Тілозин належить до антибіотиків групи макролідів, його дія полягає
в інгібуванні синтезу білка. Тілозин активний проти грампозитивних
мікроорганізмів Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus
anthracis, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Listeria spp.,
Erysipelothrix spp., деяких штамів грамнегативних мікроорганізмів,
включаючи Haemophilus spp., Pasteurella spp., Brucella spp., рикетсій
Rickettsia spp., спірохет Spirochaetes, мікоплазм Mycoplasma gallisep#
ticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis тощо.
Після внутрішньом’язової ін’єкції антибіотик швидко всмоктується та
досягає максимальних концентрацій у тканинах приблизно через годину.
Терапевтична концентрація антибіотика зберігається в організмі протя�
гом 20�24 годин.
Тілозин виводиться з організму переважно з сечею та жовчю, під час
лактації – із молоком.

Показання

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, собак, котів, кро�
ликів від бронхопневмонії, пневмонії, артриту, дизентерії, маститу, після�
операційних і післяпологових інфекцій, вторинних бактеріальних інфекцій
при вірусних захворюваннях, захворюваннях органів дихання і шлунково�
кишкового тракту, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тілозину.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до тілозину, порушен�
нями функції печінки, при резистентності до тілозину або крос�резистент�
ності до інших антибіотиків групи макролідів. Не застосовувати одночас�
но з пеніцилінами, цефалоспоринами та лінкоміцином.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням розчин підігрівають до +25�30 °С. Препарат вво�
дять внутрішньом’язово один раз на добу протягом 3�5 днів у таких дозах
на 10 кг маси тіла:

· велика рогата худоба – 0,2�0,5 мл
· вівці, кози – 0,3�0,6 мл;
· свині – 0,5 мл;
· собаки, коти – 0,15�0,5 мл
· кролики – 0,6�1,2 мл.

Ін’єкцію, об’єм якої більше наведених нижче значень, ділять на дві або
більше частин і вводять у різні місця:

· доросла велика рогата худоба – 20 мл;
· телята, вівці, кози – 10�15 мл;
· свині, поросята – 5�10 мл.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 8 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізу�
ють або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку
ветеринарного лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна через 3 доби,
до цього моменту його слід утилізувати або випоїти непродуктивним тва�
ринам.

Упаковка

Скляні та пластикові флакони по 10, 20, 50, 100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+5 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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Опис

Рідина світло�жовтого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: тіамуліну гідроген фумарат –
87,5 мг, тілозину тартрат – 62,5 мг.

Фармакологічні властивості

Комбінація двох антибактеріальних компонентів створена в такому спів�
відношенні, щоб забезпечити широкий спектр дії препарату проти збуд�
ників господарсько�значущих бактеріозів, мікоплазмозів, риккетсиозів,
спірохетозів, трепонематозів і хламідіозів, що уражають велику рогату
худобу, свиней, овець, кіз.
Тіамулін – напівсинтетичний антибіотик із групи плевромуліна, гальмує
синтез білка у чутливих до нього мікроорганізмів і діє бактеріостатично
проти грампозитивних бактерій Erysipelothrix spp., Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium pyogenes,
грамнегативних бактерій Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae,
Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis, Fusobacterium necrophorum,
мікоплазм M. bovis, M. hypopneumoniae, M. hyorhinis, M. synoviae,
M. hyosynoviae, Ureaplasma spp. тощо, лептоспір Leptospira spp., спіро�
хет Serpulina hyodysenteria, S. innocens, трепонем T. Hyodysen#teriae,
хламідій Chlamydia spp.
Тілозин – антибіотик із групи макролідів. Його бактеріостатична дія
базується на пригніченні бактеріального синтезу протеїнів внаслідок
зв’язування з рибосомами. Тілозин активний проти грампозитивних бак�
терій Actinomycos spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebac#
terium spp., Streptococcus spp., E. colli, Erysipelothrix rhusiopathiae,
грамнегативних бактерій Brucella spp., Fusobacterium spp., Haemophi#
lus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Treponema spp., Bordetella
bronchiseptica, Proteus mirabilis тощо, пригнічує дію деяких штамів
Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Rickettsia spp.

Показання

Лікування тварин від захворювань, які викликані мікроорганізмами,
чутливими до тіамуліну та тілозину:

· свині – бешиха, дизентерія, ілеїт, лептоспіроз, лістеріоз, кампілобак�
теріоз, колібактеріоз, пастерельоз, сальмонельоз, інфекційний гастроен�
терит, спірохетний ентероколіт, атрофічний риніт, ензоототічна пнев�
монія, актинобацилярна плевропневмонія, мікоплазматичний артрит;

· велика рогата худоба, вівці, кози – бронхопневмонія, дизентерія, пери�
тоніт, метрит, пупковий сепсис, гнійний артрит, копитна гниль, бруцель�
оз, лептоспіроз, післяпологові ускладнення, післяопераційні інфекції.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до тілозину та тіа�
муліну, свиноматкам у перший місяць вагітності. Не використовувати
одночасно з пеніциліном, цефалоспорином і лінкоміцином, оскільки вони
знижують антибактеріальний ефект від дії препарату. Не застосовувати
мінімум 7 днів до і після лікування препаратом засоби на основі
поліефірних іонофорів (монензин, наразин, саліноміцин тощо).

Спосіб застосування та дози

Перед використанням розчин підігрівають до температури +25�30 °С.
Препарат вводять внутрішньом’язово, один раз на добу, курс – 3�5 днів.
Доза становить 1 мл на 10 кг маси тіла. При захворюванні свиней на
ензоототичну пневмонію, мікоплазматичний артрит зазначену дозу збіль�
шують на 25�50%.
Після закінчення курсу лікування свиней від дизентерії або ілеїту доціль�
но повторити обробку препаратом ТімТіл або іншим антимікробним засо�
бом для перорального застосування (Бровамулін�100, Бровамулін�плюс
тощо) через 7�10 діб.

Застереження

У деяких тварин на місці ін’єкції може з’явитися легкий набряк, ери�
тема, свербіж, які зникають на 2�3 добу без спеціального лікування.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 10 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізу�
ють або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку
ветеринарного лікаря.

Упаковка

Скляні та пропіленові флакони по 10, 20, 50, 100, 200 мл, скляні ампули
по 5 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Після відкриття флакона препарат зберігати при температурі від +2
до +6 °С і використати протягом 20 діб.
Термін придатності – 3 роки.

ТІМТІЛ
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2. АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ

2.1. ІН’ЄКЦІЙНІ

ПРЕПАРАТИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 57



2. АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ

2.1. ІН’ЄКЦІЙНІ

ФТОРФЕНЛІК 30

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина жовтуватого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: флоурфенікол – 300 мг.

Фармакологічні властивості

Флуорфенікол є похідною тіамфеніколу, де гідроксильна група заміщена
атомом фтору, що зумовлює його антибактеріальну активність проти
збудників, які виробляють ацетилтрансферазу і резистентні до хлорам�
феніколу. Забезпечує бактеріостатичну і бактерицидну дію, зв’язуючись
у протоплазмі бактеріальної клітини з рибосомальною субодиницею 70S
бактерій, блокуючи фермент пептіділтрансферазу, що призводить до
порушення транспортування амінокислот і подальшого зупинення синте�
зу білка на рівні рибосом у чутливих мікроорганізмів.
Флуорфенікол ефективний відносно більшості грампозитивних і грамне�
гативних мікроорганізмів, а саме: Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Proteus spр., Salmonella spр., Escherichia coli, Actinobacillus pleu#
ropneumoniae, Ornitobacterium rhinotracheale, Pasteurella spp.,
Bordetella bronchiseptica, Haemophilus spp., Shigella spр., Klebsiella
sрp., Campylobacter spp., Enterobacter spр., Aeromonas spр., Fleхibacter
spр., Chlamydia spp. тощо, мікоплазм M. Hyopneumoniae, M. hyorhinis.
Після парентерального введення препарату флуорфенікол швидко
всмоктується і проникає в більшість органів і тканин (легені, нирки,
м’язи, кишковик, серце, печінку, селезінку). Максимальна концентрація
в сироватці крові досягається через 30�90 хвилин, терапевтична концент�
рація зберігається мінімум 48 годин. Антибіотик виводиться з організму
в незміненому вигляді і у вигляді метаболітів переважно з сечею, частко�
во – з калом.

Показання

Лікування захворювань бактеріальної етіології, збудники яких чутливі
до флуорфеніколу:

· велика рогата худоба – інфекційні захворювання органів дихання,
спричинені Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus somnus, міжпальцеві флегмони (гнійні ура�
ження копит, міжпальцевий некробацильоз, інфекційний пододерматит),
спричинені Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus,
інфекційний кератокон’юнктивіт, спричинений Moraxella bovis.

· свині – інфекційні захворювання органів дихання, особливо плевро�
пневмонії, спричинені Actinobacillus pleuropneumoniae та/або Haemo#
philus parasuis, Pasteurella multocida, M. hyopneumoniae, M. hyorhinis,
атрофічний риніт.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до флуорфеніколу,
свиноматкам у період супоросності та лактації, нетелям та тільним ко�
ровам в першу третину вагітності та в період лактації, бугаям, кабанам,
призначеним для репродукції, тваринам, молоко яких вживають в їжу
люди.

Спосіб застосування та дози

Великій рогатій худобі препарат вводять:
· внутрішньом’язово в середню третину шиї – 1 мл на 15 кг маси тіла,

два рази через 48 годин;
· підшкірно – 2 мл на 15 кг маси тіла, одноразово.

Ін’єкцію більше 10 мл ділять на дві частини і вводять у різні місця.
Свиням препарат вводять внутрішньом’язово у ділянку шиї в дозуванні
1 мл на 20 кг маси тіла, два рази через 48 годин.

Застереження

У схильних до алергії тварин можливі почервоніння, набряк в анальній
області та м’який кал, що не впливає на їхній фізіологічний стан. Ці симп�
томи з часом проходять без спеціального лікування.
Не застосовувати препарат одночасно з тіамфеніколом і хлорамфеніко�
лом, не змішувати в одному шприці з іншими лікарськими засобами та
водою. Використовувати тільки сухі шприци та ін’єктори.
Після останнього внутрішньом’язового введення препарату забій великої
рогатої худоби на м’ясо дозволяється через 34 доби, після підшкірного
введення – через 42 доби, забій свиней дозволяється через 21 добу.
М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують
непродуктивним тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Скляні флакони темного кольору, полімерні флакони по 10, 20, 50, 100,
200 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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ЦЕФТІОКЛИН

суспензія для ін’єкцій

Опис

Рідина світло�жовтого або світло�коричневого кольору, однорідна.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: цефтіофуру гідрохлорид – 50 мг.

Фармакологічні властивості

Цефтіофуру гідрохлорид належить до групи цефалоспоринових антибіотиків
третього покоління і має широкий спектр бактерицидної дії щодо грампози�
тивних і грамнегативних бактерій, включаючи види, які продукують бета�лак�
тамази, а також окремі анаероби – Escherichia coli, Pasteurella haemolytica,
Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumo#
niae, Haemophilus parasuis, Salmonella cholerasuis, Streptococcus suis,
Streptococcus zooepidemicus, Pasteurella spp., Staphylococcus spp.,
Actynomyces pyogenes, Salmonella typhimurium, Streptococcus agalac#
tiae, S. dysgalactiae, S. bovis, Klebsiella spp., Citrobacter spp.,
Enterobacter spp., Bacillus spp., Proteus spp., Fusobacterium necropho#
rum, Porphiromonas assacharolytica (Bacteroides melaninogenicus).
Механізм дії цефтіофуру гідрохлориду полягає в пригніченні синтезу
клітинної стінки бактерій.

Показання

Лікування тварин від захворювань, які спричинені мікроорганізмами,
чутливими до цефтіофуру:

· велика рогата худоба – післяпологовий ендометрит, некробактеріоз,
захворювання органів дихання, спричинені Pasteurella haemolytica,
Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Streptococcus agalactiae,
S. dysgalactiae, S. bovis, Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum,
Bacteroides melaninogenicus;

· свині – захворювання органів дихання, спричинені Haemophilus
somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Salmonella cholerasuis,
Streptococcus suis.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до цефтіофуру та інших
бета�лактамних антибіотиків.

Спосіб застосування та дози

Великій рогатій худобі препарат застосовують підшкірно або внутрішньо�
м’язово один раз на добу. Доза препарату становить 1 мл на 50 кг маси
тіла (1 мг цефтіофуру гідрохлориду на 1 кг маси тіла). Курс лікування при
захворюваннях органів дихання – 3�5 днів, при некробактеріозі – не
менше 3 днів, при ендометриті – 5 днів.
Свиням при захворюваннях органів дихання препарат застосовують внут�
рішньом’язово один раз на добу. Доза становить 1 мл на 16 кг маси тіла (3 мг
цефтіофуру гідрохлориду на 1 кг маси тіла), курс лікування – 3�4 дні.
Вівцям і козам препарат застосовують внутрішньом'язово один раз на добу
в дозі 1 мл на 50 кг маси тіла (1 мг цефтіофуру гідрохлорида на 1 кг маси тіла)
протягом 3�5 днів.

Застереження

Не змішувати з іншими препаратами в одному шприці.
Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби на
м’ясо дозволяється через 8 діб, свиней – через 5 діб. М’ясо, отримане
раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують непродуктивним
тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря. Період виведення
для молока відсутній.

Упаковка

Скляні та полімерні флакони по 1, 20, 50, 100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Після стерильного відкриття флакону препарат зберігати при темпера�
турі від +4 до +8 °С і використати протягом 15 діб.
Термін придатності – 2 роки.
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Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до цефтіофуру.

Спосіб застосування та дози

Перед використанням препарату розчинити вміст флакона 0,5, 1 або 4 г
в 10, 20 або 80 мл стерильної води для ін’єкцій, відповідно. Воду попе�
редньо підігріти до кімнатної температури. В 1 мл отриманого розчину
вміст цефтіофуру становитиме 50 мг.
Препарат застосовують один раз на добу великій і дрібній рогатій худобі
підшкірно або внутрішньом’язово, свиням і коням – внутрішньом’язово,
собакам – підшкірно, курчатам та індичатам – підшкірно (за потреби
можна вводити разом з вакциною проти хвороби Марека).
Дози препарату і спосіб застосування для різних видів тварин і захворю�
вань вказані в таблиці.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби
на м’ясо дозволяється через 24 години, свиней – через 48 годин, кур�
чат та індичат – через 21 добу.

Упаковка

Скляні флакони по 0,5, 1, 4 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+2 до +8 °С.
Приготований розчин зберігати при температурі +20�25 °С не більше
12 годин, при температурі +2�8 °С – 7 діб.
Термін придатності – 2 роки.

*** Ін’єкції, об’єм яких більше вказаних значень ділять на дві або більше частин і вводять у різні місця.
*** Вводять у ділянку шиї. Перед застосуванням розчин препарату 50 мг/мл розводять, щоб в 0,2 мл містилося 0,08�0,2 мг цефтіофуру (розрахункову дозу визначає ветеринарний лікар).
*** Вводять у ділянку шиї. Перед застосуванням розчин препарату 50 мг/мл розводять, щоб в 0,2 мл містилося 0,2�0,5 мг цефтіофуру (розрахункову дозу визначає ветеринарний лікар).

Опис

Порошок білого або світло�коричневого кольору.

Склад

1 флакон препарату містить діючу речовину: цефтіофуру натрієва сіль.

Фармакологічні властивості

Цефтіофур належить до групи цефалоспоринових антибіотиків третього
покоління і має широкий спектр бактерицидної дії проти грампозитивних
і грамнегативних бактерій, включаючи види, які продукують бета�лакта�
мазу.

Показання

Лікування:
· велика рогата худоба – захворювання органів дихання, спричинені

Pasteurella (Mannheimia) haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus
somni, післяпологові ендометрити, гострі міжпальцеві некробацильози;

· свині – захворювання органів дихання, спричинені Actinobacillus
(Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella
choleraesuis, Streptococcus suis;

· коні – захворювання органів дихання, спричинені Streptococcus zoo#
epidemicus;

· вівці, кози – захворювання органів дихання, спричинені Pasteurella
(Mannheimia) haemolytica, Pasteurella multocida;

· собаки – поліартрит, захворювання органів дихання, сечовидільних
шляхів та шкіри, спричинені Escherichia coli, Proteus mirabilis.
Попередження ранньої смертності одноденних курчат й індичат, яка спри�
чинена Escherichia coli, Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp.,
Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp.

ЦЕФТIОКУР

порошок для ін’єкцій

Велика рогата худоба

Свині

Коні

Вівці, кози

Собаки:

· респіраторні захворювання

· шкірні захворювання

· захворювання сечовивідних шляхів,

гнійні рани, поліартрити

Одноденні курчата

Одноденні індичата

Вид тварин Застосування
Доза препарату,

мл/кг маси тіла

1 / 50

1 / 16

2-3 / 50

0,2-0,4 / 10

0,6 / 10

0,4-0,8 / 10

0,8 / 10

0,2 / голову

0,2 / голову

Доза цефтіофуру,

мг/1 кг маси тіла

1

3-5

3

1

3,3

2,2-4,4

4,4

0,08-0,2 / голову

0,2-0,5 / голову

Об'єм одноразової ін’єкції,

мл *

15

10

10

5

0,2

0,2

3-5 днів

3 днів

Через 24 години не більше 10 днів

3-5 днів

5 днів

8-10 днів

8-10 днів

Одноразово **

Одноразово ***
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АМОКЛАНІД

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок жовтуватого кольору, добре розчиняється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: амоксициліну тригідрат – 200 мг,
клавуланат калію – 50 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат є комбінованою сумішшю амоксициліну тригідрату та клавула�
нату калію у співвідношенні 4:1.
Амоксицилін – напівсинтетичний пеніцилін, який належить до бета�
лактамної групи антибіотиків, пригнічує синтез стінок клітин бактерій
шляхом інгібування транспептидази та карбоксипептидази, що спричи�
няє порушення осмотичного тиску та загибель мікроорганізмів на стадії
розвитку. Амоксицилін руйнується під дією бета�лактамаз, які біосинте�
зуються низкою резистентних до нього бактерій, внаслідок чого спектр
активності препаратів на основі одного амоксициліну значно звужується.
Клавуланова кислота у вигляді калієвої солі є бета�лактамом, структурно
пов’язаним з пеніцилінами. Вона незворотньо інгібує низку бета�лакта�
маз, чим запобігає інактивування амоксициліну та забезпечує його ан�
тибітичну активність щодо бактерій, зазвичай резистентних до амокси�
циліну, а також до інших пеніцилінів і цефалоспоринів. Клавуланова кис�
лота сама по собі виявляє незначну антибактеріальну дію.
Препарат забезпечує широкий спектр бактерицидної дії проти грампози�
тивних та грамнегативних мікроорганізмів, включаючи види, що продуку�
ють бета�лактамази – аероби Bacillis anthracis, Escherichia coli,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Enterobacter spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Moraxella spp.,
Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Listeria spp., Bordetella spp.,
Brucella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Yersinia
spp., Actinobacillus spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp.,
Chlamydia spp., Leptospira spp., Treponema spp. тощо.
Обидва активні компоненти препарату всмоктуються з шлунково�
кишкового тракту, незалежно від часу вживання та якості корму й прони�
кають в усі органи і тканини організму, де створюють антибактеріальні
концентрації, які зберігаються протягом 12 годин. Амоксицилін і клаву�
ланова кислота виводяться з організму переважно нирками.

Показання

Лікування домашньої птиці (курчата�бройлери, ремонтний молодняк,
племінні кури), свиней, собак, котів при захворюваннях шлунково�
кишкового тракту, органів дихання та сечовивідних шляхів, шкіри та
м’яких тканин, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амокси�
циліну та клавуланату калію.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до пеніцилінів та
тяжкими порушеннями функції нирок. Не застосовувати коням, кроли�
кам, морським свинкам, хом'якам, шиншилам, дрібним травоїдним
тваринам, а також курям�несучкам, яйця яких вживають в їжу люди.
Не використовувати одночасно із хлорамфеніколом, лінкозамідами,
тетрациклінами, макролідами, сульфаніламідами.

Спосіб застосування та дози

Препарат дають перорально з питною водою або кормом. Перед оброб�
кою тварин на дві години відключають систему водопоїння. Водний розчин
препарату готують безпосередньо перед застосуванням.
Препарат використовують у таких дозах:

· домашня птиця (курчата�бройлери, ремонтний молодняк, племінні
кури) – 1 г на 10 кг маси тіла з питною водою;

· курчата�бройлери віком до 10 днів – 12,5 г на 100 л питної води,
курс – 3�5 днів;

· курчата�бройлери віком більше 10 днів – 25 г на 100 л питної води,
курс – 3�5 днів;

· свині – 0,2�0,5 г на 10 кг маси тіла з кормом, молоком або питною
водою через кожні 12 годин, курс – 3�5 днів; при тяжкому перебігу
хвороби в перший день лікування дозу можна збільшити в 2 рази;

· собаки, коти – 0,5 г на 10 кг маси тіла з фаршем або кормом, 2 рази
на добу, курс – 5�7 днів; при тяжкому перебігу хвороби в перші 2 доби
дозу можна збільшити в 2 рази, а курс лікування подовжити до зникнен�
ня симптомів захворювання.

Застереження

У деяких тварин можуть спостерігатися алергічні реакції.
Після останнього застосування препарату забій свиней на м’ясо дозво�
ляється через 3 доби, птиці – через 2 доби. М’ясо, отримане раніше
вказаного терміну, утилізують або  згодовують непродуктивним твари�
нам залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Триплексні пакети по 5, 10, 20 г, полімерні контейнери по 25, 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+10 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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АПРАМІЦИНУ СУЛЬФАТ 50%

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок світло�жовтого або світло�коричневого кольору, розчи�
няється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: апраміцину сульфат – 500 мг.

Фармакологічні властивості

Апраміцину сульфат належить до антибіотиків групи аміноглікозидів і діє
проти грамнегативних та деяких грампозитивних бактерій – Escherichia
coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Staphylo#
coccus spp., Proteus spp., Bordetella bronchiseptica, Klebsiella spp.,
Shigella spp., Campylobacter spp., Brachyspira hyodysenteriae, деяких
видів мікоплазм Mycoplasma hyopneumoniae. Механізм антибактеріаль�
ної дії обумовлений пригніченням синтезу білка мікроорганізмів шляхом
незворотного зв’язування з 30S субодиницею рибосом.
Апраміцину сульфат не активний проти анаеробних мікроорганізмів.

Показання

Лікування тварин від захворювань, що спричинені мікроорганізмами,
чутливими до апраміцину:

· телята віком до 6 тижнів – гастроентерит, спричинений Escherichia
coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Staphylo#
coccus spp., Proteus spp.;

· поросята віком до 120 діб – гастроентерит, дизентерія, набрякова хво�
роба, спричинені Escherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp.,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Bordetella bron#
chiseptica, Campylobacter spp., Brachyspira hyodysenteriae;

· ягнята віком до 6 тижнів – гастроентерит, спричинений Escherichia
coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Staphylo#
coccus spp., Proteus spp.;

· курчата�бройлери, ремонтний молодняк курей�несучок – захворюван�
ня, спричинені Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudo#
monas spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp.;

· кролики – мукоїдна ентеропатія, колібактеріоз.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до апраміцину або
інших аміноглікозидів. Не застосовувати одночасно з   �лактамними ан�
тибіотиками через зниження антибактеріальної активності та іншими
аміноглікозидами через можливе посилення нефротоксичної дії.
Не використовувати курам�несучкам, яйця яких вживають в їжу люди.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з питною водою, телятам і ягнятам
дають з молоком або замінником молока 1 раз на добу протягом 5�7 днів
у таких дозах:

· телята віком до 6 тижнів – 40�80 мг на 1 кг маси тіла;
· поросята віком до 120 діб – 15�25 мг на 1 кг маси тіла або 250�500 мг

на 1 л води;
· ягнята віком до 6 тижнів – 20 мг на 1 кг маси тіла;
· ремонтний молодняк курей�несучок, курчата�бройлери – 50�100 мг

на 1 кг маси тіла або 0,5�1 г на 1 л води;
· кролики – 20�30 мг на 1 кг маси тіла або 100�200 мг на 1 л води.

Перед застосуванням у розраховану добову дозу препарату додають
5�10 частин рідини (води, молока або замінника молока), дають розчину
відстоятися 3�5 хвилин, перемішують і доводять об’єм до необхідної
кінцевої концентрації.
При використанні з водою дозу препарату рекомендується змішувати
з третиною або половиною добової норми питної води. Розчин не можна
готувати в іржавих металевих ємностях, так як іони заліза знижують
активність антибіотика.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій телят на м’ясо дозво�
ляється через 7 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізу�
ють або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку
ветеринарного лікаря. М’ясо поросят, ягнят, кроликів, курчат можна ви�
користовувати без обмежень.

Упаковка

Полімерні пакети та контейнери по 10, 50, 100, 500 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Водний розчин препарату використати протягом 3 діб, розчин на основі
молока – у день приготування.
Термін придатності – 2 роки.
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2. АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ

2.2. ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

БІ-СЕПТИМ

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок світло�жовтого кольору, розчиняється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: тілозину тартрат – 150 мг, окси�
тетрацикліну гідрохлорид – 150 мг, кислота аскорбінова – 200 мг.

Фармакологічні властивості

Тілозин належить до антибіотиків групи макролідів, його дія полягає у
зв’язуванні з 50S рибосомальною субодиницею і пригніченні синтезу
білків. Тілозин активний проти грампозитивних бактерій Staphylococ#
cus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp.,
Listeria, Erysipelothrix spp., деяких штамів грамнегативних бактерій
Haemophilus spp., Pasteurella spp., Actinomyces spp., Mycoplasma spp.,
Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Rikettsia spp.
Окситетрациклін є бактеріостатичним антибіотиком, який діє на рибосо�
ми бактерій, перешкоджаючи синтезу білка. Має широкий спектр дії на
грампозитивні і грамнегативні бактерії Streptococcus spp., Staphylococ#
cus spp., Campylobacter spp., E. coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp.,
Bordetella spp., спірохети, рикетсії, багатьох штамів мікоплазм, хламідій
і деяких найпростіших.
Вітамін С підвищує опірність організму до інфекцій, прискорює обмін
речовин, є антиоксидантом.

Показання 

Лікування молодняку та дорослої домашньої птиці (кури, індички, качки,
гуси) при захворюваннях шлунково�кишкового тракту та органів дихання,
бактеріальних ускладненнях, вірусних інфекціях, що спричинені мікроор�
ганізмами, чутливими до окситетрацикліну та тілозину.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до тілозину та окситет�
рацикліну, курам�несучкам, яйця яких вживають в їжу люди. Не викорис�
товувати одночасно з цефалоспоринами, пеніциліном, еритроміцином та
сульфаніламідами. 

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з питною водою або кормом. Доза
препарату при використанні з водою становить 1 г на 1 л води, при вико�
ристанні з кормом – 2 г на 1 кг корму, курс – 3�5 днів. 

Застереження

Після останнього застосування препарату забій птиці на м’ясо дозво�
ляється через 15 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від
висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Триплексні пакети по 5, 10, 20 г, полімерні контейнери та пакети по 100,
200, 500 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.



БРОВАМУЛІН-100

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок білого кольору, із легким специфічним запахом, розчиняється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: тіамуліну гідроген фумарат – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Тіамулін діє бактеріостатично. Механізм дії полягає у з’єднанні тіамуліну
з 50S рибосомальною субодиницею бактерій, що спричиняє порушення
синтезу білка в клітині бактерії. Препарат активний проти більшості
грампозитивних коків, включаючи Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
мікоплазм Mycoplasma hypopneumoniae, M. hyorhinis, M. synoviae,
M. hyosynoviae, Ureoplaasma spp., спірохет Serpulina hyodysenteria,
S. innocens. Активність тіамуліну проти грамнегативних мікроорганізмів
є низькою, за винятком Haemophilus spp. і деяких штамів Е. coli, Klebsiella spp.

Показання 

Лікування та профілактика тварин при захворюваннях, що спричинені
мікроорганізмами, чутливими до тіамуліну:

· свині – дизентерія, ензоотична пневмонія, лептоспіроз, плевропнев�
монія, артрит;

· домашня птиця (кури�несучки, кури�бройлери, індички) – хронічний
респіраторний мікоплазмоз, інфекційний синусит, інфекційний синувіт.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до тіамуліну, супорос�
ним свиноматкам протягом першого місяця вагітності, племінним хря�
кам, курам�несучкам у період яйценосності. Не використовувати свиням
та птиці монензин, наразин та саліноміцин мінімум 7 діб до та після ліку�
вання тіамуліном.

Спосіб застосування та дози 

Препарат застосовують із питною водою або комбікормом переважно
груповим методом. Під час приготування лікувально�кормової суміші слід
ретельно змішати препарат із комбікормом. Зберігати і використовувати
таку ЛКС можна протягом місяця. Дози препарату для різних видів
тварин вказані у таблиці.
При застосуванні з питною водою добова терапевтична доза препарату
становить:

· свині – 1 г на 1 л води;
· птиця – 1 г на 2 л води.

Профілактична доза в 2 рази менша.
Перед приготуванням лікувального розчину готують концентрат: розра�
ховану кількість препарату поміщають у пластмасовий або емальований
посуд і доливають водою температурою +40�45 °С у співвідношенні 1:10 
та перемішують. Отриману суміш додають до добової норми води.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій свиней на м’ясо дозво�
ляється через 5 діб, птиці – через 3 доби. М’ясо, отримане раніше
вказаного терміну, утилізують або згодовують непродуктивним тваринам
залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Полімерні контейнери, триплексні пакети по 5, 10, 20, 100 г, пакети
по 250, 400, 500, 1000 г.

Умови зберігання

В сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Вид тварин

і захворювання

Гостра дизентерія:

· поросята до 50 кг

· свині понад 50 кг

Гостра форма респіра-

торних захворювань

Профілактика респіра-

торних захворювань 

на початку відгодівлі

Профілактика захворю-

вань поросят-сисунів 

Профілактика

Лікування

Профілактика

Лікування

Доза тіамуліну

гідроген фумарату,

мг/1 кг маси тіла

5-6

3-4

10

2 (після 10 днів
використання)

5

5

25

50

50

20

25-40

25-50

Доза

Бровамуліну-100,

г/100 кг корму

100-120

60-80

200

40

100

100

250

500

500

200

400

500

Застосування

3-4 днів

5 днів

7-10 днів

50 днів

10 днів

10 днів
(свиноматкам до 
і після опоросу)

3 дні

1 раз на 3 тижні

3-5 днів

3 дні

1 раз на 3 тижні

3-5 днів

Свині

Бройлери, індички на відгодівлі

Кури-несучки, індички
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Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують з питною водою або комбікормом переважно
груповим методом. Під час приготування лікувально�кормової суміші
слід ретельно змішати препарат з комбікормом. Зберігати і використо�
вувати таку ЛКС можна протягом 3 місяців.
Терапевтична доза препарату становить 30 г на 10 кг комбікорму, курс –
5 днів. При важкому перебігу пневмоній або гастроентеральних інфекцій
дозу можна збільшити до 40�45 г. Профілактична доза становить 100�150 г
на 100 кг комбікорму. Таку суміш дають весь період загрози захворювань.
При застосуванні з питною водою добова терапевтична доза становить
1,5�2 г на 1 л води, профілактична – у 2 рази менше.
Перед приготуванням лікувального розчину готують концентрат: розра�
ховану дозу препарату поміщають в пластмасовий або емальований по�
суд, доливають 10 частин води температурою +40�45 °С та перемішують.
Отриману суміш додають до добової норми води.

Застереження

Після останнього терапевтичного застосування препарату забій тварин на
м’ясо дозволяється через 10 діб, після профілактичного – через 2 доби.
М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують
непродуктивним тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Полімерні контейнери, триплексні пакети по 5, 10, 20, 30, 100 г, полі�
мерні пакети по 200, 400, 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +4 до +25 °С.
Термін придатності – 18 місяців.

Опис

Порошок світло�жовтого кольору, зі специфічним запахом, розчиняється
у воді.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: тіамуліну гідроген фумарат –
33,3 мг, окситетрацикліну гідрохлорид – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Комбінація тіамуліну та окситетрацикліну має широкий спектр бактеріо�
статичної дії проти більшості видів мікоплазм Mycoplasma hypopneumo#
niae, M. hyorhinis, M. synoviae, M. hyosynoviae, Ureaplasma spp.,
спірохет Serpulina hyodysenteriae, S. innocens, ряду серотипів Lepto#
spira spp., Treponema hyodysenteriae, бактеріальних інфекцій органів
дихання і травлення – Salmonella spp., Bordetella spp., Ersipelotrix spp.,
Pasterella spp., Pseudomonas spp., E. coli, Campylobacter coli тощо.

Показання

Лікування свиней при дизентерії, колібактеріозі, пастерельозі, саль�
монельозі, атрофічному риніті, ензоотичній пневмонії, плевропнев�
монії, проліферативній ентеропатії (ілеїті), артриті бактеріальної
етіології, інфекціях, що супроводжують вірусний трансмісивний гаст�
роентерит.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до тіамуліну та
окситетрацикліну. Не застосовувати одночасно з монензином, нара�
зином і саліноміцином.

БРОВАМУЛІН-ПЛЮС

порошок для перорального застосування
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винна доза може бути збільшена на 30�50%, а курс лікування подовже�
но на 2�3 дні.
На підприємствах з вирощування свиней та птиці препарат дають гру�
повим методом з водою або кормом у дозах, наведених у таблицях.

При груповому методі дозу препарату розчиняють у половині добової нор�
ми води. Частину води без препарату дають після випоювання лікуваль�
ного розчину.

Застереження

Не призначати жуйним тваринам з функціонально сформованими перед�
шлунками.
Кози мають підвищену чутливість до сульфаніламідів, тому вводити їм
препарат потрібно вкрай обережно.
Після останнього застосування препарату забій телят, ягнят, свиней,
кроликів на м’ясо дозволяється через 4 доби, птиці – через 2 доби. М’ясо,
отримане раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують непродук�
тивним тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Полімерні пакети та контейнери по 5, 25, 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+8 до +25 °С.
Приготований розчин використати протягом доби, а при зберіганні в
холодильнику – протягом 3 діб.
Термін придатності – 2 роки.

БРОВАСЕПТОЛ КОНЦЕНТРАТ

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок світло�жовтого кольору, однорідний, зі слабким специфічним
запахом, добре розчиняється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: сульфадиметоксину натрієва сіль –
300 мг, сульфадіазину натрієва сіль – 300 мг, триметоприм – 120 мг.

Фармакологічні властивості

Механізм дії сульфаніламідів і триметоприму (похідної диамінопіримідину)
полягає в блокуванні ферментів на двох послідовних етапах біосинтезу
фолієвої кислоти в клітині бактерії. Це призводить до пригнічення росту
бактерій, припинення їх розмноження і загибелі.
Комбінація двох сульфаніламідів і триметоприму розширює антимікроб�
ний спектр дії препарату проти грампозитивних та грамнегативних бак�
терій Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Neisseria spp., Clostridium
spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., E. coli, Salmonella
spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Pasteurella spp., Bor#
detella spp., Enterobacter spp., Yersinia enterocolitica, Chlamydia spp.,
Vibrio cholerae тощо. До компонентів препарату також чутливі деякі
найпростіші – Pneumocystis carinii, Coccidia, Toxoplasma.
Пропонована комбінація сульфаніламідів і триметоприму зменшує
ймовірність появи резистентних форм патогенної мікрофлори.

Показання

Лікування телят, ягнят віком до 6 тижнів, коней, свиней, кроликів, собак,
котів та домашньої птиці (кури, індички, качки, гуси) при захворюваннях
шлунково�кишкового тракту (гастрит, ентерит, диспепсія), органів ди�
хання (ангіна, трахеїт, фарингіт, бронхопневмонія, плеврит), сечостатевої
системи (післяпологовий сепсис, цистит, уретрит, ендометрит), післяопе�
раційних ускладненнях, а також при маститі, актиномікозі, бешисі, дизен�
терії, диплококозі, ентеротоксемії, еймеріозі, ешеріхіозі (колібактеріозі),
миті, пастерельозі, пулорозі, набряковій хворобі, микоплазмозі, сальмо�
нельозі, які спричинені мікроорганізмами, чутливими до сульфадиметок�
сину, сульфадіазину та триметоприму.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів пре�
парату і порушеннями функцій печінки і нирок. Не застосовувати для
лікування курей�несучок, яйця яких вживають в їжу люди.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з питною водою або кормом. Доза
становить 0,3�0,35 г на 10 кг маси тіла 1�2 рази на добу.
Для домашньої птиці та кроликів доза становить 1 г препарату на 3 л
води, курс — 4�6 днів. Залежно від клінічних ознак захворювання пер�

Добова доза препарату, г

Кури, індички, качки,

гуси (молодняк)

Кури-бройлери

Вид птиці
Вік,

тижні

до 1

1-8

9-18

1-4

5-8

на 100 кг корму

–

34

50

30-33

42

на 100 л води

13-15

17

25

15-18

25

Добова доза препарату, г

Поросята-сисуни

Поросята відлучені

Свині на відгодівлі

Свиноматки

Маса

тіла, кг

до 10 кг

11-25

26-100

понад 150

на 100 кг корму

120-150

65-80

80-110

150-180

на 100 л води

35-50

25-35

35-45

–

Вид свиней
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Показання

Лікування тварин та домашньої птиці при захворюваннях шлунково�
кишкового тракту, органів дихання і сечостатевої системи, які спричи�
нені мікроорганізмами, чутливими до діючих речовин препарату:

· телята віком до 3 місяців – гастроентерит, сальмонельоз, пастерельоз,
вібріоз;

· свині – ензоотична пневмонія, артрит, дизентерія, набрякова хвороба,
бешиха, сальмонельоз, пастерельоз;

· ягнята віком до 3 місяців – септицемія, еймеріоз;
· кролики – гастроентерит, колібактеріоз, пастерельоз, пневмонія;
· домашня птиця (кури, індички, качки, гуси) – тиф, холера, сальмо�

нельоз, мікоплазмоз, риніт.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до сульфатіазолу,
тілозину, окситетрацикліну, сульфагуанідину, триметоприму, а також із
захворюваннями печінки і нирок. Не застосовувати для лікування дійних
корів і курей�несучок, молоко і яйця яких вживають в їжу люди.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з кормом.
Лікування свиней, птиці та кроликів проводиться переважно груповим
методом. Препарат ретельно перемішують із добовою нормою комбікор�
му в таких дозах (на 100 кг комбікорму):

· свині – 300�350 г;
· птиця, кролики – 400 г.

Добова доза препарату для всіх видів тварин становить 1�1,2 г на 10 кг
маси тіла, її дають у 2 прийоми, курс лікування – 3�6 днів. Залежно від
клінічних ознак захворювання первинна доза препарату може бути збіль�
шена на 30�100%, а курс лікування подовжено на 1�2 дні.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин і птиці на м’ясо
дозволяється через 8 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від вис�
новку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Полімерні банки і пакети з ламінованого паперу по 12, 36, 100, 240 г,
полімерні пакети по 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

БРОВАСЕПТОЛ

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок світло�жовтого кольору, погано розчиняється у воді.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: сульфатіазолу натрій – 80 мг,
сульфагуанідин – 70 мг, триметоприм – 30 мг, окситетрацикліну
гідрохлорид – 45 мг, тілозину тартрат – 25 мг.

Фармакологічні властивості

Комплексний препарат широкого спектру бактерицидної і бактеріоста�
тичної дії.
Тілозину тартрат – макролідний антибіотик, проявляє бактеріостатичну
дію шляхом гальмування синтезу білка (через незворотне з’єднання з
субодиницею 50S бактеріальних рибосом), росту та розмноження мікроб�
ної клітини. Ефективний проти грампозитивних і деяких грамнегативних
бактерій – Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix spp.,
Pasteurella spp., Vibrio spp., Leptospira spp., Brucella spp., Neisseria spp.,
Haemophilus spp., рикетсій Rickettsia spp., спірохет Spirochaetes, міко�
плазм M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis тощо.
Сульфатіазол – протимікробний бактеріостатичний засіб, активний
проти грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів – E. coli,
Shigella spp., Klebsiella spp., Vibrio cholerae, Clostridium perfringens,
Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., Actino#
myces israelii, Toxoplasma gondii.
Сульфагуанідин – протимікробна бактеріостатична сульфаніламідна ре�
човина. Механізм дії зумовлений конкурентним пригніченням дигідропте�
роатсинтетази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої
кислоти, потрібної для синтезу пуринів і піримідинів.
Окситетрациклін – бактеріостатичний антибіотик, механізм його дії
полягає в порушенні синтезу білка при взаємодії з рибосомами, а також
у зменшенні проникності цитоплазматичної мембрани чутливих мікро�
організмів. Препарат має широкий спектр дії проти грампозитивних
та грамнегативних бактерій – Streptococcus spp., Clostridium spp.,
Corynebacterium spp., Brucella spp., Haemophilus spp., E. coli,
Pasteurella spp., Klebsiella spp., Fusobacterium spp., Salmonella spp.,
протозойних Protozoa, мікоплазми Mycoplasma spp., рикетсій
Rickettsia spp., хламідій Chlamydia.
Триметоприм – хіміотерапевтичний препарат, який має бактерицидну дію
проти грампозитивних бактерій Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Corynebacterium spp. тощо, грамнегативних бактерій
E. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp.,
Bordetella spp. тощо, інгібує бактеріальну редуктазу, що перетворює
дигідрофолієву кислоту в тетрагідрофолієву, яка є необхідною сполукою
для синтезу пуринів і нуклеїнових кислот.
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БРОВАСЕПТОЛ ТАБЛЕТКИ

таблетки для перорального застосування

Показання 

Лікування тварин і домашньої птиці при захворюваннях шлунково�киш�
кового тракту, органів дихання та сечостатевої системи, що спричинені
мікроорганізмами, чутливими до складових препарату:

· телята віком до 3 місяців – гастроентерит, сальмонельоз, пастерельоз,
вібріоз;

· свині – ензоотична пневмонія, артрит, дизентерія, набрякова хвороба,
бешиха, сальмонельоз, пастерельоз;

· ягнята віком до 3 місяців – септицемія, еймеріоз;
· домашня птиця (кури�бройлери, індички, качки, гуси) – тиф, холера,

сальмонельоз, мікоплазмоз, риніт.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до сульфатіазолу,
тілозину, окситетрацикліну, сульфагуанідину, триметоприму, а також
захворюваннями печінки та нирок. Не застосовувати для лікування
жуйних тварин із функціонально розвиненими передшлунками та курей�
несучок, яйця яких вживають в їжу люди.

Спосіб застосування та дози

Таблетки застосовують перорально із сухим або вологим кормом, попе�
редньо подрібнюючи. Добова доза препарату для всіх видів тварин стано�
вить 1�1,5 г (1�1,5 таблетки) на 10 кг маси тіла, її дають у два прийоми.
Залежно від клінічних ознак захворювання первинна доза препарату
може бути збільшена на 30�100%, а курс лікування подовжено на 1�2 дні.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин та птиці на м’ясо
дозволяється через 8 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від вис�
новку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Полімерні блістери та банки по 10, 30, 100 таблеток.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Опис

Таблетки світло�жовтого кольору, циліндричної форми, пласкі.

Склад

1 г препарату (1 таблетка) містить діючі речовини: сульфатіазолу
натрій – 80 мг, сульфагуанідин – 70 мг, триметоприм – 30 мг, окси�
тетрацикліну гідрохлорид – 45 мг, тілозину тартрат – 25 мг.

Фармакологічні властивості

Комплексний препарат широкого спектру бактерицидної та бактеріоста�
тичної дії. 
Тілозину тартрат – макролідний антибіотик, проявляє бактеріостатичну
дію шляхом гальмування синтезу білка (через незворотне з’єднання з су�
бодиницею 50S бактеріальних рибосом), росту та розмноження мікробної
клітини. Ефективний проти грампозитивних і деяких грамнегативних
бактерій – Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix spp.,
Pasteurella spp., Vibrio spp., Leptospira spp., Brucella spp., Neisseria spp.,
Haemophilus spp., рикетсій Rickettsia spp., спірохет Spirochaetes, міко�
плазм M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis тощо.
Сульфатіазол – протимікробний бактеріостатичний засіб, активний про�
ти грампозитивних та грамнегативних бактерій – E. coli, Shigella spp.,
Klebsiella spp., Vibrio cholerae, Clostridium perfringens, Corynebacte#
rium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., Actinomyces israelii,
Toxoplasma gondii.
Сульфагуанідин – протимікробна бактеріостатична сульфаніламідна ре�
човина. Механізм дії зумовлений конкурентним пригніченням дигідропте�
роатсинтетази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої
кислоти, потрібної для синтезу пуринів і піримідинів.
Окситетрациклін – бактеріостатичний антибіотик, механізм його дії по�
лягає в порушенні синтезу білка при взаємодії з рибосомами, а також у
зменшенні проникності цитоплазматичної мембрани чутливих мікроор�
ганізмів. Препарат має широкий спектр дії проти грампозитивних
та грамнегативних бактерій – Streptococcus spp., Clostridium spp.,
Corynebacterium spp., Brucella spp., Haemophilus spp., E. coli, Pas#
teurella spp., Klebsiella spp., Fusobacterium spp., Salmonella spp.,
протозойних Protozoa, мікоплазми Mycoplasma spp., рикетсій Ricket#
tsia spp., хламідій Chlamydia.
Триметоприм – хіміотерапевтичний препарат, який має бактерицидну дію
проти грампозитивних бактерій Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Corynebacterium spp. тощо, грамнегативних бактерій
E. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurelia spp.,
Bordetella spp. тощо, інгібує бактеріальну редуктазу, що перетворює
дегідрофолієву кислоту в тетрагідрофолієву, яка є необхідною сполукою
для синтезу пуринів і нуклеїнових кислот.
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БРОВАФОМ НОВИЙ

порошок для перорального застосування

Опис

Порошок світло�жовтого кольору, добре розчиняється у воді.

Склад 

1 г препарату містить діючі речовини: колістину сульфат – 500 000 МО,
окситетрацикліну гідрохлорид – 35 мг, триметоприм (у перерахунку на
діючу речовину) – 27 мг.

Фармакологічні властивості

Бровафом новий – комплексний препарат, активні речовини якого мають
широкий спектр антимікробної дії.
Окситетрациклін – бактеріостатичний антибіотик, діє проти грампози�
тивних та грамнегативних мікроорганізмів – Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Corynеbacterium spp., Brucella spp., Haemophilus spp.,
E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Erysipelothrix spp., Fusobacteri#
um spp., Salmonella spp., простих паразитів Protozoa, мікоплазм
Mycoplasma spp., рикетсій Rickettsia spp., хламідій Chlamydia. При
взаємодії з рибосомами окситетрациклін порушує синтез білка і знижує
проникність цитоплазматичної мембрани мікроорганізмів. Утворює мета�
боліти у незначній кількості, з організму виводиться із сечею, жовчю та
молоком.
Колістин – антибіотик із групи поліміксинів, має бактерицидну дію на
грамнегативні мікроорганізми Е. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Bordetellа spp. Колістин зв’язує фосфоліпід А клітин�
них мембран і нейтралізує дію ендотоксину бактерій, що призводить до
руйнування структури мембран. Проникність клітинної мембрани
змінюється відразу після контакту з препаратом. Із шлунково�кишкового
тракту колістин всмоктується у невеликій кількості, тому у різних відділах
шлунково�кишкового тракту спостерігаються його високі концентрації.
Виводиться з організму нирками у вигляді активних метаболітів.
Триметоприм виявляє бактеріостатичні властивості проти грампозитив�
них бактерій Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp.,
Corynebacterium spp., грамнегативних бактерій Е. coli, Salmonella spp.,
Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp. тощо.
Інгібує бактеріальну редуктазу, що перетворює дегідрофолієву кислоту в
тетрагідрофолієву, яка використовується при синтезі пуринів і нуклеїно�
вих кислот. Через це відбувається блокування одного з основних процесів
синтезу білка у бактерій. Зв’язується з білками плазми крові на 70%, ви�
сока концентрація триметоприму спостерігається у секреті бронхіальних
залоз, передміхуровій залозі та жовчі. Період напіврозпаду в плазмі
крові – 8�10 годин, через 72 години виводиться із сечею на 66,8 %.

Показання 

Лікування тварин від захворювань, спричинених мікроорганізмами, які
чутливі до окситетрацикліну, колістину та триметоприму:

· свині – дизентерія, колібактеріоз, пастерельоз, сальмонельоз, захво�
рювання шлунково�кишкового тракту та органів дихання;

· телята, ягнята віком до 6 тижнів, кролики – ентерит, захворювання ор�
ганів дихання;

· домашня птиця (кури�бройлери, індички, фазани, гуси, качки) – міко�
плазмоз, колібактеріоз, пастерельоз, захворювання органів дихання.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до діючих речовин
препарату, порушеннями функцій печінки та нирок, жуйним тваринам із
функціонально розвиненими передшлунками. Не застосовувати курям�
несучкам, яйця яких вживають в їжу люди.
Препарат несумісний з гідрокортизоном, гепарином, дициленом, цефа�
лоспоринами, амфотерицинами та аміноглікозидами.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально у таких дозах:
· свині, домашня птиця (груповий метод обробки) – 1 кг на 1000 л пит�

ної води або 1,5�2 кг препарату на 1 тонну комбікорму, курс – 3�5 днів;
· кролики – 1�1,5 г на 1 літр питної води, курс – 3�5 днів;
· телята, ягнята віком до 6 тижнів, поросята (індивідуальна обробка) –

0,5 г на 10 кг маси тіла 2 рази на добу, курс – 5�7 днів.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій телят, ягнят, свиней,
кроликів на м’ясо дозволяється через 10 діб, птиці – через 7 діб. М’ясо,
отримане раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують непро�
дуктивним тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Полімерні пакети по 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 г та 10 кг, контейне�
ри по 100 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+8 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.
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ВЕТОКС-1000

розчин для внутрішнього і зовнішнього застосування

Опис

Рідина безбарвна, прозора, без механічних включень, зі слабким спе�
цифічним запахом, слабкосолона на смак.

Склад 

1 мл препарату містить діючу речовину: натрію гіпохлорит – 1,2 ± 0,1 мг.

Фармакологічні властивості

При застосуванні препарату утворюється атомарний кисень, який є силь�
ним окисником. Він виявляє виражені бактерицидні, віруліцидні,
фунгіцидні, дезінтоксикуючі та дезодоруючі властивості. Препарат сприяє
нейтралізації та видаленню токсинів із крові, тканин і порожнин організ�
му тварин за рахунок активізації окисно�відновних процесів.

Показання

Лікування та профілактика великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней,
котів, собак, птиці при отруєннях, мікотоксикозах, захворюваннях шлунково�
кишкового тракту, спричинених токсиноутворюючими бактеріями, маститах,
опіках, дерматитах.
Препарат використовують для обробки ран, операційного поля, препу�
ціальної порожнини бугаїв�плідників, для санації хірургічних та аку�
шерських інструментів, інкубаційних яєць, обладнання інкубаторів,
обладнання для переробки і транспортування молока, м’яса та рибної
продукції, а також для дезінфекції вуликів, стільників та іншого пасічниць�
кого інвентарю при вароатозних і нозематозних інвазіях та аскосферозі
бджіл.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують:
· Перорально з питною водою у дозах:

– телята при діареї – 100 мл препарату доливають питною водою до
500 мл, дають за 30�60 хвилин до годівлі 2 рази на добу до одужання;
– птиця при колібактеріозі, сальмонельозі, мікотоксикозі – 25 мл
препарату на 1 л води, курс – 5�7 днів;
– поросята при колібактеріозі, сальмонельозі, мікотоксикозі – 200�300 мл
препарату розводять у 4 частинах води, дають за 30 хвилин до годівлі,
курс – 4�5 днів.

· Парентерально зі стерильною дистильованою водою або ізотонічним
розчином у співвідношенні 1:2, один раз на добу, курс – 4�7 днів:

– поросята – 10 мл на 1 кг маси тіла, внутрішньочеревинно;
– телята – 5 мл на 1 кг маси тіла, внутрішньовенно.

· Інтрацистернально з дистильованою водою у співвідношенні 1:3:
– коровам при маститі – 10 мл препарату, 2 рази на добу, курс – 3�5 днів.

· У вигляді аплікацій, зрошувань зі стерильною водою або ізотонічним
розчином у співвідношенні 1:2:

– велика рогата худоба, коні, кози, вівці, собаки, коти при абсцесі,
флегмоні, постін’єкційному флебіті, фурункульозі, дерматиті,
інфекційно�алергічних ураженнях, бешисі, пульпіті, стоматиті засто�
совують щоденно до повного одужання.

· Для дезінфекції вуликів, стільників та іншого пасічницького інвентарю
препарат розводять у співвідношенні 1:3, час експозиції – 4 години. 
· Для дезінфекції та санації хірургічних і акушерських інструментів препа�
рат розводять у співвідношенні 1:2, час експозиції – 30�60 хвилин.
· Для дезінфекції та санації інкубаційних яєць, обладнання інкубаторів,
обладнання для переробки і транспортування молока, м’яса та рибної
продукції препарат розводять у співвідношенні 1:5, час експозиції –
30�60 хвилин.

Застереження

Немає.

Упаковка

Скляні ампули по 20 мл, скляні флакони темного кольору, полімерні
флакони та пляшки темного кольору по 200, 500, 1000, 2000 мл,
полімерні каністри темного кольору по 5, 10 л.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, темному місці при температурі від
+5 до +25 °С. 
Після відкриття ємності препарат використати протягом 6 місяців, після
розведення – протягом доби.
Термін придатності – 12 місяців.
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ТІМТІЛ-250

розчин для перорального застосування

Опис

Рідина жовтуватого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: тіамуліну гідроген фумарат –
145 мг, тілозину тартрат – 105 мг.

Фармакологічні властивості

Комбінований препарат бактеріостатичної дії.
Тіамулін – напівсинтетичний антибіотик із групи плевромутиліну. Галь�
мує синтез білка у мікроорганізмів і діє бактеріостатично проти грампо�
зитивних мікроорганізмів Erysipelotrix spp., Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Actinomyces pyogenes,
грамнегативних мікроорганізмів Pasteurella spp., Campylobacter spp.,
Fusobacterium spp., Klebsiella pneumoniae, мікоплазм Mycoplasma
hyopneumoniae, Mycoplasma hyosynoviae, M. hyorhinis, M. bovis,
M. synoviae тощо, лептоспір Leptospira spp., спірохет S. hyodysenteria,
S. innocens, трепонем T. hyodysenteriae, хламідій Chlamydia spp.
Тілозин – антибіотик із групи макролідів. Через зв’язування з рибосома�
ми пригнічує синтез білка у бактерій. Діє проти грампозитивних мікро�
організмів Actinomycos spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.,
Streptococcus spp., Leptospira spp., Erysipelothrix spp., B. Anthracis,
грамнегативних мікрорганізмів Brucella spp., Fusobacterium spp.,
Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., B. bronchiseptica,
P. Mirabilis, E. coli, мікоплазм Mycoplasma spp., хламідій Chlamydia spp.,
трепонем Treponema spp., рикетсій Rikettsia spp.

Показання 

Лікування та профілактика тварин та птиці при захворюваннях, що спри�
чинені мікроорганізмами, чутливими до тіамуліну та тілозину:

· домашня птиця (кури, індички, гуси, качки та їхній молодняк) –
бронхіт, мікоплазмоз, ешерихіоз, пастерельоз, захворювання шлунково�
кишкового тракту та органів дихання;

· свині – бешиха, дизентерія, ілеїт, лептоспіроз, лістеріоз, кампілобак�
теріоз, колібактеріоз, пастерельоз, сальмонельоз, інфекційний гастроен�
терит, спірохетний ентероколіт, атрофічний риніт, ензоототична пнев�
монія, актинобацилярна плевропневмонія, мікоплазматичний артрит.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до тіамуліну та тілози�
ну, супоросним свиноматкам у перший місяць вагітності, племінним хря�
кам, курам�несучкам у період яйценосності. Не використовувати одно�
часно з пеніцилінами, цефалоспоринами та лінкоміцином. Не застосову�
вати мінімум 7 днів до і після лікування препаратом засоби на основі
поліефірних іонофорів (монензин, наразин, саліноміцин тощо).

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з питною водою. Дози препарату для
різних видів тварин вказані в таблиці.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій свиней і птиці на м’ясо
дозволяється через 10 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від вис�
новку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Флакони по 10, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 5000 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Після відкриття флакона розчин зберігати у холодильнику та використа�
ти протягом 20 діб.
Термін придатності – 3 роки.

Вид тварин

Домашня птиця (кури, індички,

гуси, качки та їхній молодняк)

Молодняк птиці (профілактика)

Свині

ензоототична пневмонія,

мікоплазматичний артрит

на 1 л

питної води

1

0,5

Доза, мл

на 10 кг

маси тіла

0,8

1-1,2

Застосування

3-5 днів

1-5, 18-20 доба

життя, щоденно

3-5 днів

3-5 днів
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Опис

Рідина жовтуватого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: флуорфенікол – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Флуорфенікол є похідною сполукою тіамфеніколу, де гідроксильна група
заміщена на атом фтору, що зумовлює його антибактеріальну активність
проти збудників, які виробляють ацетилтрансферазу, а також резистент�
них до хлорамфеніколу. Забезпечує бактеріостатичну та бактерицидну
дію, зв'язуючись у протоплазмі бактеріальної клітини з рибосомальною
субодиницею 70S бактерій, блокуючи фермент пептидилтрансферазу, що
призводить до порушення транспортування амінокислот та подальшого
зупинення синтезу білка на рівні рибосом у чутливих мікроорганізмів. 
Флуорфенікол ефективний проти більшості грампозитивних і грамнега�
тивних мікроорганізмів, а саме: Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Proteus spр., Salmonella spр., Escherichia coli, Actinobacillus pleuropneu#
moniae, Ornitobacterium rhinotracheale, Pasteurella spp., Bordetella bron#
chiseptica, Haemophilus spp., Shigella spр., Klebsiella spp., Campylobacter
spp., Enterobacter spр., Aeromonas spр., Fleхibacter spр., Chlamydia spp.
тощо, мікоплазм M. hyopneumoniae, M. hyorhinis. 
Біодоступність флуорфеніколу після перорального застосування у свиней
становить 88%, у птиці – не менше 55%. Високий рівень концентрації
антибіотика спостерігається у легенях, нирках, м’язах, кишковику, серці,
печінці, селезінці та сироватці крові. Максимальна концентрація в крові
реєструється через 1 годину, терапевтична концентрація зберігається
в органах і тканинах свиней і птиці протягом 24 годин. Виводиться
з організму в незміненій формі та у вигляді метаболітів: у птиці переваж�
но з калом, у свиней – з сечею і частково з калом.

Показання 

Лікування тварин від захворювань, що спричинені мікроорганізмами,
чутливими до флуорфеніколу:

· домашня птиця (курчата�бройлери, племінні кури, ремонтний молод�
няк, індички) – колібактеріоз, стафілококова інфекція, пастерельоз,
захворювання органів дихання та шлунково�кишкового тракту;

· свині – гемофільозна та актинобацилярна плевропневмонія, атрофічний
риніт, хвороба Глессера (гемофільозний полісерозит), пастерельоз, дипло�
кокова септицемія, стрептококова та стафілококова інфекції, мікоплазмоз,
вторинна інфекція при вірусній патології, інші захворювання органів
дихання та шлунково�кишкового тракту.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до флуорфеніколу,
свиноматкам у період супоросності та лактації, кнурам, призначеним для
репродукції, курям�несучкам, яйця яких вживають у їжу люди. Не засто�
совувати одночасно з тіамфеніколом та хлорамфеніколом.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з питною водою у таких дозах:
· домашня птиця (курчата�бройлери, племінні кури, ремонтний молод�

няк, індички) – 0,2 мл на 1 кг маси тіла або 1 мл на 1 л питної води; кур�
чатам та індичкам віком більше 1 місяця – 2 мл на 1 л питної води щоден�
но, курс – 3 дні, у складних випадках та при сальмонельозі – 5 днів;

· свині – 1�1,5 мл на 10 кг маси тіла або 1 мл на 1 л питної води, курс –
5�7 днів.
Під час лікування тварини повинні отримувати воду лише з препаратом.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій свиней на м’ясо дозво�
ляється через 1 добу, птиці – через 2 доби. М’ясо, отримане раніше
вказаного терміну, утилізують або згодовують непродуктивним тваринам
залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Скляні та полімерні флакони по 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+5 до +25 °С.
Після відкриття флакона препарат використати протягом 14 діб, вод�
ний розчин препарату – протягом 24 годин.
Термін придатності – 2 роки.

ФТОРФЕНЛІК 10

розчин для перорального застосування
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КАМФОРНА ОЛІЯ 10%

Опис

Рідина жовтого кольору, масляниста, прозора, із запахом камфори.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: камфора – 100 мг.

Фармакологічні властивості 

Препарат має виражену бактеріостатичну дію проти кокових форм
мікроорганізмів. При нанесенні на шкіру викликає короткочасне відчут�
тя холоду (температура на місці застосування не знижується, а дещо
підвищується), яке змінюється відчуттям тепла і знеболення. Діючи
місцево, камфора викликає гіперемію шкіри, а при тривалому впливі
знижує чутливість нервових закінчень, сповільнює рух лейкоцитів та їх
міграцію з кровоносних судин.
Добре всмоктується шкірою та слизовими оболонками. При резорбції
стимулює дихання та роботу серцево�судинної системи.
Камфорна олія застосовується зовнішньо як протизапальний, болезас�
покійливий і антисептичний засіб.

Показання 

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів
при різноманітних захворюваннях шкіри, ревматичних захворюваннях
м’язів, гнійних тендовагінітах, флегмонах, норицях, забоях. Використо�
вується для захисту тварин у період активності гнусу.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до камфори.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують зовнішньо після асептичної обробки ураженої
ділянки шкіри. Олію втирають або наносять за допомогою тампонів
і аплікацій 2�4 рази на добу до зникнення ознак захворювання. Тривалість
курсу лікування зумовлена характером захворювання.

Застереження

Не застосовувати тваринам перед забоєм на м’ясо.

Упаковка

Скляні та пластикові флакони по 50, 100, 200, 500, 1000 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +2 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ 

ПО ВИШНЕВСЬКОМУ

мазь для зовнішнього застосування

Опис

Мазь від світло�жовтого до темно�бурого кольору, кремоподібної консис�
тенції, з вираженим специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: дьоготь березовий – 30 мг, ксеро�
форм – 30 мг.

Фармакологічні властивості

Комбінація діючих речовин препарату забезпечує виражену антисептич�
ну, інсектицидну та дезодоруючу дію, стимулює кровообіг периферичних
судин, регенерацію епідермісу, прискорення процесів загоєння ран.

Показання 

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак при
захворюваннях шкіри і слизових оболонок, особливо при хронічних
в’ялогранулюючих ранах, екземах, пролежнях, корості, лишаї, запален�
нях грибкової етіології та гнійно�некротичних процесах копит і пазурів.

Протипоказання

Не призначати котам, тваринам із гострою мокрою екземою.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують зовнішньо після асептичної обробки ураженої
ділянки шкіри. Мазь наносять тонким шаром на уражене місце або за до�
помогою дренажів, тампонів та марлевих пов'язок безпосередньо у рану.
Пов’язки змінюють через 1�2 доби до зникнення ознак захворювання.
Тривалість курсу лікування зумовлена характером захворювання.

Застереження

Персонал, що контактує з препаратом, повинен дотримуватись правил
гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Упаковка

Полімерні туби по 20, 50, 90 г, полімерні контейнери по 20, 50, 90, 100,
120, 250, 500 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 5 років.
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МАЗЬ ІХТІОЛОВА 10%

мазь для зовнішнього застосування

Опис

Мазь темно�бурого кольору, кремоподібної консистенції, зі специфічним
запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: іхтіол – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат має протизапальну, місцевознеболювальну та слабку антисеп�
тичну дію. При нанесенні на рани звужує периферичні кровоносні судини,
зменшує ексудацію та прискорює регенеративні процеси.

Показання

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів
при дерматитах, фурункульозі, екземах, флегмонах, артритах, тендо�
вагінітах, обмороженнях, термічних та хімічних опіках.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують зовнішньо після асептичної обробки ураженої
ділянки шкіри. Мазь наносять тонким шаром на уражене місце 1�2 рази
на добу. За потреби використовують марлеві пов’язки. Тривалість курсу
лікування зумовлена характером захворювання.

Застереження

Персонал, що контактує з препаратом, повинен дотримуватись правил
гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Упаковка

Полімерні туби по 20, 50, 90 г, полімерні контейнери по 20, 250, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +2 до +25 °С.
Термін придатності – 5 років.
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МАЗЬ СТРЕПТОЦИДОВА 10%

мазь для зовнішнього застосування

Опис

Мазь білого кольору з жовтуватим відтінком, кремоподібної консистенції,
із специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить: стрептоцид – 100 мг, вазелін – 900 мг.

Фармакологічні властивості

Стрептоцид належить до сульфаніламідів, має широкий спектр антимік�
робної дії, активний проти грампозитивних мікроорганізмів Streptococ#
cus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp. тощо, грамнегативних
мікроорганізмів E. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp.,
Pasteurellа spp., Bordetella spp. тощо. Майже неактивний проти стафіло�
коків. Стрептоцид діє бактеріостатично, перешкоджаючи використанню
пара�амінобензойної кислоти мікроорганізмами для синтезу дигідро�
фолієвої кислоти, яка бере участь у синтезі піримідинових основ ДНК та
РНК мікробної клітини.

Показання 

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів
при інфікованих ранах, виразках, опіках, обмороженнях, пролежнях,
гнійно�запальних процесах на шкірі, тріщинах шкіри дійок, фурункульозі,
піодермії, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до стрептоциду. 

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до стрептоциду.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують зовнішньо після асептичної обробки ураженої
ділянки шкіри. Мазь наносять тонким шаром на уражене місце 1�2 рази
на добу. За потреби використовують марлеві пов’язки. Лікування прово�
дять до повного загоєння рани. Тривалість курсу лікування зумовлена ха�
рактером захворювання.

Застереження

Немає.

Упаковка

Полімерні туби по 20, 50, 90 г, полімерні контейнери по 50, 100, 120,
250, 500 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+5 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.
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МАЗЬ ЦИНКОВА 10%

мазь для зовнішнього застосування

Опис

Мазь білого кольору з жовтуватим відтінком, кремоподібної консистенції,
зі специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: цинку оксид – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Протизапальний місцевий засіб, має підсушуючу, в’яжучу і адсорбуючу
дію. Утворює альбумінати і денатурує білки. При нанесенні на уражену
ділянку шкіри зменшує явища ексудації, запалення і подразнення тканин,
утворює захисний бар’єр щодо дії подразнюючих факторів.

Показання 

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів
при дерматитах, екземах, пролежнях, опіках, порізах.

Протипоказання

Не призначати тваринам з гострими гнійними запаленнями шкіри.

Спосіб застосування та дози 

Препарат застосовують зовнішньо після асептичної обробки ураженої
ділянки шкіри. Мазь наносять тонким шаром на уражене місце 1�2 рази
на добу. При лікуванні опіків і ран використовують марлеві пов’язки.
Тривалість курсу лікування зумовлена характером захворювання.

Застереження

Персонал, що контактує з препаратом, повинен дотримуватися правил
гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.
Уникати потрапляння мазі в очі та рани.

Упаковка

Полімерні туби по 20, 50, 90 г, полімерні контейнери по 100, 250, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, захищеному від світла місці при температурі від +2 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.3. ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РАНОЙОД

порошок для зовнішнього застосування

Опис

Порошок жовтуватого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: йодоформ – 40 мг, сульфагуанідин –
50 мг, триметоприм – 10 мг.

Фармакологічні властивості

Йодоформ розпадається під дією світла, повітря, тканинних ферментів,
мікроорганізмів, виділяючи молекулярний йод. Йод має протимікробну,
репелентну, дезодоруючу, розсмоктуючу дію, сприяє грануляції та очи�
щенню ран. На поверхні рани утворюються альбумінати йоду, це дає
в’яжучий та анестезуючий ефект, знімає подразнення рецепторів.
Комбінація сульфаніламіду з триметопримом забезпечує тривалу про�
тимікробну дію.
Сульфагуанідин – сульфаніламідний препарат широкого спектру дії.
Ефективний проти грампозитивних і грамнегативних бактерій
Actinomyces spp., E. coli, Clostridium spp., Salmonella spp., Proteus spp.,
Bacillus anthracis, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Haemophilus
spp., Moraxella spp., Vibrio spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Shigella spp., Corynebacterium spp., Klebsiella spp., Fusobacterium spp.,
Bordetella spp., Brucella spp., мікоплазм Mycoplasma spp. Механізм дії
пов’язаний з ПАБК та конкурентним пригніченням дигідроптероатсинте�
тази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої кислоти,
необхідної для синтезу пуринів та піримідинів.
Триметоприм – хіміотерапевтичний препарат, має бактеріостатичну дію
проти грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів E. coli, Entero#
bacter spp., Proteus spp., Klebsiella spp. Інгібує бактеріальну редуктазу,
що перетворює дегідрофолієву кислоту в тетрагідрофолієву, яка необ�
хідна для синтезу пуринів і піримідинів.
Наповнювач містить велику кількість солей алюмінію та силікатів, що
дають підсушуючий ефект, сприяють зменшенню ексудації і прискоренню
процесів регенерації ушкоджених тканин та загоювання ран.

Показання 

Лікування коней, великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, собак, котів,
песців, норок та домашньої птиці (кури, гуси, качки) при фолікуліті, дер�
матиті, екземі, інфікованих ранах, мокрих екземах, трофічних виразках,
важко загоюваних ранах, запаленнях зовнішнього слухового проходу,
попрілості складок шкіри, після відкриття гематом, абсцесів, фібром,
фурункулів, флегмон, що спричинені мікроорганізмами чутливими до
сульфагуанідину, триметоприму та йодоформу. Профілактика після
операційних втручань (кастрація, видалення пухлин, декорнуація тощо).

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до діючих речовин
препарату.
Препарат не сумісний з аміаком, окислювачами та кислотами.

Спосіб застосування та дози 

Препарат застосовують зовнішньо після асептичної обробки ураженої
ділянки шкіри. Уражене місце та 2�3 см навколо нього припудрюють
порошком та накладають пов’язку. Обробку проводять 1 раз на добу до
повного загоєння рани.

Застереження

Уникати потрапляння препарату в очі та на слизові оболонки. Під час
роботи з препаратом забороняється палити, вживати їжу та напої. Після
закінчення робіт ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Упаковка

Поліпропіленові флакони з пудро�розпилювальною насадкою по 35, 50,
100 г, триплексі пакети та полімерні контейнери по 100, 200, 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +30 °С.
Термін придатності – 3 роки.
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ТРИЦИЛІН

порошок для зовнішнього застосування

Опис

Порошок білого кольору.

Склад

6 г препарату (1 флакон) містять діючі речовини: бензилпеніциліну
натрієва сіль – 500 тис. ОД, стрептоміцину сульфат – 500 тис. ОД,
стрептоцид білий – 5 г.

Фармакологічні властивості

Трицилін – комбінований препарат, що забезпечує широкий спектр ан�
тимікробної дії проти грампозитивних бактерій Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Bacillus spp., анаеробних бактерій Escherichia coli,
Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., коринебактерій
Corynebacterium diphtheriae, Neisseria spp., Peptostreptococcus spp.,
Clostridium spp., лістерій Listeria monocytogenes, спірохет Treponema,
Borrelia, Leptospira.

Показання

Профілактика і лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней,
собак, котів при телязіозних кератокон’юнктивітах, післяпологових
ускладненнях, ранах шкірного покриву, які спричинені мікроорганізма�
ми, чутливими до пеніциліну, стрептоміцину і стрептоциду.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до діючих речовин
препарату, з порушеннями функцій печінки і нирок. Не застосовувати
препарат для лікування морських свинок і хом’яків.

Спосіб застосування та дози

При післяпологових маніпуляціях і затриманні посліду вміст одного фла�
кона вводять внутрішньоматково. У разі необхідності препарат вводять
повторно через 1,5�2 доби. Свіжі рани, телязіозні кератокон’юнктивіти
припудрюють за допомогою порошковдувачів. При запущених ранах ви�
користовують емульсію, приготовану із вмісту одного флакона і 50 мл
тривітаміну або риб'ячого жиру.

Застереження

Після останнього внутрішньоматкового введення препарату забій тварин
на м’ясо дозволяється через 7 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного
терміну, утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно
від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Скляні та полімерні флакони по 6 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +4 до +20 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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УЗАТИМОЛ

мазь для зовнішнього застосування

Опис

Гелеподібна маса світло�жовтого або жовто�коричневого кольору, густа,
однорідна, зі специфічним запахом.

Склад 

1 г препарату містить діючі речовини: прополіс – 100 мг, тимол – 1 мг.

Фармакологічні властивості

Спектр дії препарату зумовлений особливостями взаємодії прополісу
та тимолу.
Прополіс, завдяки вмісту рослинних смол, бальзамів, ефірних олій,
дубильних речовин, ароматичних ненасичених кислот, мінералів,
мікроелементів та вітамінів, забезпечує протимікробну, противірусну,
протигрибкову, знеболюючу, протизапальну та регенеруючу дію.
Тимол виявляє антимікробні, виражені фунгістатичні та противірусні
властивості, запобігає і сповільнює розвиток запальних процесів
інфекційної етіології.

Показання

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, собак, котів
при ураженнях шкіри (рани, тріщини, порізи, подряпини, травми, висипи,
свербіж, ерозії, виразки, опіки, обмороження, грибкові захворювання,
екземи, фурункули, карбункули), гнійно�некротичних процесах у міжко�
питній щілині та основі шкіри копит, ерозіях та виразках на слизових обо�
лонках носа і губ, запаленні повік, а також вагінітах, вестибулітах,
цервіцитах.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Перед нанесенням препарату обов’язково проводять попередню асептич�
ну обробку ураженої ділянки.
На слизові оболонки губ, носових ходів та при незначних ураження шкіри
мазь наносять тонким шаром 2�3 рази на день до повного одужання.
В складних випадках застосовують пов’язки, аплікації та тампони з маз�
зю. На уражене місце накладають марлеві серветки, просочені теплою
маззю та фіксуючу пов’язку з гігроскопічним шаром. Через 2�3 доби
пов’язку міняють. Глибокі рани тампонують марлевими серветками,
просоченими маззю. 
При вагінітах, вестибулітах, цервіцитах просочені маззю тампони
вводять у піхву 2 рази на добу, попередньо промиваючи її порожнину
фізіологічним або дезінфікуючим розчином.

Застереження

Відсутні.

Упаковка

Полімерні туби по 50, 90 г, полімерні контейнери по 100, 250 г, відра
по 1000 г.

Умови зберігання

В сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

80 ПРЕПАРАТИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

2. АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ

2.3. ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ



ФІТОСЕПТ МАЗЬ ДЛЯ ДОЇННЯ

мазь для зовнішнього застосування

Опис

Мазь жовтого кольору, кремоподібної консистенції, зі специфічним
запахом.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини: настоянка календули – 20 мл,
олія обліпихова – 5 мл

Фармакологічні властивості

Комбінація складається з природних фітокомпонентів, не містить анти�
біотиків, гормонів та інших синтетичних сполук. Має асептичну і проти�
запальну дію. При застосуванні посилює місцевий кровообіг, активізує
живлення шкіри, що сприяє загоєнню мікротравм, захищає шкіру від
обвітрювання, впливу сонця і морозу, знімає подразнення від укусів
комах.

Показання 

Лікування та профілактика корів і кобил при мікротравмах, тріщинах та
ерозії дійок.
Профілактика маститів та гігієнічний догляд за вим’ям.
Обробки рук (рукавиць) спеціалістів при наданні рододопомоги тваринам
та акушерсько�гінекологічних маніпуляціях.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують зовнішньо після доїння та санітарної обробки ви�
мені. Невелику кількість мазі (при видавлюванні із туби до 1 см) втира�
ють у дійки і вим’я. На уражені ділянки шкіри мазь наносять 1�2 рази на
добу до загоєння рани. У рану мазь вносять за допомогою дренажів, там�
понів або марлевих пов’язок, які змінюють через 1�2 доби до повного за�
гоєння.

Застереження

Персонал, що контактує з препаратом, повинен дотримуватись правил
гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Упаковка

Полімерні туби по 50, 90, 120, 150 мл.

Умови зберігання

У сухому, захищеному від світла місці при температурі від +2 до +20 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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ФУНГІЦИДНО-АКАРИЦИДНА МАЗЬ «ЯМ»

мазь для зовнішнього застосування

Опис

Мазь від світло�сірого до темно�сірого кольору, кремоподібна, густа, зі
специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містить діючі речовини: дьоготь березовий – 10 г, скипи�
дар живичний – 7 г, сірка – 10 г, саліцилова кислота – 2 г, цинку окис –
10 г, лізол – 6 г.

Фармакологічні властивості

Препарат має виражені фунгіцидні, бактерицидні та ектопаразитарні
властивості. 
Дьоготь березовий виявляє антисептичну, протипаразитарну, місцеву
подразнюючу, в’яжучу та підсушувальну дію. 
При контакті сірки з вологою, лугами і органічними речовинами утво�
рюється сірчаний ангідрид, сірководень, кисень і сірчані луги, які діють
кератопластично та кератолітично, що зумовлює протипаразитарні та
протимікробні властивості сірки.
Саліцилова кислота при місцевому застосуванні подразнює шкіру та
сприяє відторгненню ороговілих клітин епітелію. Посилює грануляцію на
поверхні рани, діє бактерицидно, антитоксично, фунгіцидно. 
Окис цинку дає в’яжучий, підсушуючий та дезінфікуючий ефект. 
Лізол має протизапальну, бактерицидну та інсектицидну дію. 

Показання 

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, собак, кроли�
ків, курей при трихофітії, екземах, дерматитах та інших захворюваннях
шкіри, некробактеріозі, копитній гнилі, саркоптозі (корості).

Протипоказання

Немає.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат перемішують, оскільки при зберіганні
можливе розшарування його компонентів. Мазь наносять тонким ша�
ром на уражені ділянки шкіри та на 2�4 см навколо них і злегка втира�
ють. Попередньо видаляти лусочки і вистригати шерсть не потрібно.
Уражені місця обробляють 1�2 рази на добу до зникнення лусочок,
курс – 4�5 днів. Як правило, через 7�10 днів на уражених ділянках по�
чинається ріст волосся.
Після завершення обробки проводять контрольні мікроскопічні до�
слідження зіскобів. При виявленні збудників хвороби лікування про�
довжують.

Застереження

Немає.

Упаковка 

Полімерні туби та пластикові контейнери по 20, 50, 90 г, пластикові
контейнери по 250, 500, 1000 г. 

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
0 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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БРОВАМАСТ 1Д
суспензія для інтрацистернального застосування

3. АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

Опис

Рідина білого або світло�кремового кольору, масляниста.

Склад

10 мл препарату містять діючі речовини: клоксациліну натрієва сіль –
300 мг, неоміцину сульфат – 150 мг, преднізолон – 10 мг.

Фармакологічні властивості

Клоксацилін – бактерицидний антибіотик широкого спектру антибак�
теріальної дії з групи напівсинтетичних пеніцилінів, активний проти
грампозитивних бактерій, що викликають мастити, стрептококів Strep#
tococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis,
резистентних і чутливих до пеніциліну стафілококів та Corynebacte#
rium pyogenes.
Неоміцину сульфат належить до підгрупи неоміцину групи природних
аміноглікозидів, які утворюються актиноміцетами. Антибіотик широко�
го спектру антимікробної дії, активний проти грамнегативних бактерій
і коків Е. coli, Salmonella, Shigella, Meningococcus, грампозитивних
мікроорганізмів Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus dysgalactiae, Enterococcus. Бактерицидна дія антибіоти�
ка зумовлена пригніченням синтезу білка мікробних клітин.
Преднізолон є дегідрованим аналогом гідрокортизону, має протизапальну,
десенсибілізуючу, протиалергійну, протишокову, антитоксичну дію. Сти�
мулюючи стероїдні рецептори, він індукує утворення особливого класу
білків – ліпокортинів, які мають протинабрякову активність, а також зни�
жує активність гіалуронідази та сприяє зниженню проникності капілярів.

Показання 

Лікування корів в період лактації при гострих і підгострих формах мас�
титу бактеріальної етіології.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до препаратів
пеніцилінового та аміноглікозидного ряду.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують після ретельного здоювання хворої долі вимені
та проведення асептичної обробки дійки. Перед введенням суспензію
підігрівають до температури тіла тварини та ретельно збовтують до
однорідної консистенції. Після цього 10 мл препарату повільно вводять
у молочний канал за допомогою шприца�туби або катетера і шприца та
масажують дійку знизу догори для розподілу препарату в молочній цис�
терні вимені. Введення повторюють після вечірнього доїння 2�3 дні.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 7 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізу�
ють або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку
ветеринарного лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна через 48 го�
дин, до цього моменту його слід утилізувати або випоїти непродуктивним
тваринам.

Упаковка 

Шприци�туби по 10 мл, скляні флакони по 50, 100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 18 місяців.
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Опис

Рідина білого або світло�кремового кольору, масляниста.

Склад

10 мл препарату містять діючі речовини: клоксациліну натрієва сіль –
300 мг, неоміцину сульфат – 150 мг, сульфатіазол натрію – 500 мг.

Фармакологічні властивості

Клоксацилін – бактерицидний антибіотик широкого спектру антибак�
теріальної дії з групи напівсинтетичних пеніцилінів, активний проти грам�
позитивних бактерій, що викликають мастити, стрептококів Streptococ#
cus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, резис�
тентних і чутливих до пеніциліну стафілококів та Corynebacterium pyo#
genes.
Неоміцину сульфат належить до підгрупи неоміцину групи природних
аміноглікозидів, які утворюються актиноміцетами. Антибіотик широкого
спектру антимікробної дії, активний проти грамнегативних бактерій
і коків Е. coli, Salmonella, Shigella, Meningococcus, грампозитивних
мікроорганізмів Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Strep#
tococcus dysgalactiae, Enterococcus. Бактерицидна дія антибіотика
зумовлена пригніченням синтезу білка мікробних клітин.
Сульфатіазол натрію належить до сульфаніламідів резорбтивної дії,
має високу антимікробну активність проти стрептококів, менінгококів,
кишкової палички, сальмонел, пастерел тощо.

Показання 

Лікування дійних корів при серозному, катаральному, фібринозному,
гнійному, субклінічному маститі.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до діючих речовин
препарату. Не застосовувати препарат більше 5�7 днів.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують після ретельного здоювання хворої долі вимені
та проведення асептичної обробки дійки. Перед введенням суспензію
підігрівають до температури тіла тварини та ретельно збовтують до
однорідної консистенції. Після цього 10 мл препарату повільно вводять
у молочний канал за допомогою шприца�туби або катетера і шприца
та масажують дійку знизу догори для розподілу препарату в молочній
цистерні вимені. Введення повторюють після вечірнього доїння 2�3 дні.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 7 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізу�
ють або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку
ветеринарного лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна через 72 годи�
ни, до цього моменту його слід утилізувати або випоїти непродуктивним
тваринам.

Упаковка 

Шприци�туби по 10 мл, скляні флакони по 50, 100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 18 місяців.
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БРОВАМАСТ С
суспензія для інтрацистернального застосування

Опис

Рідина світложовтого кольору, масляниста.

Склад

5 мл препарату (1 доза) містять діючу речовину: клоксациліну бензатин –
600 мг.

Фармакологічні властивості

Клоксациліну бензатин – синтетична сполука, похідна із групи ізокса
золіл пеніциліну. Перешкоджає синтезу зовнішньої оболонки клітинної
мембрани мікроорганізмів, має бактерицидні властивості. Діє проти
грампозитивних бактерій Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti�
ae, Str. uberis, Str. dysgalactiae, Corinebacterium pyogenes, Clostridium
perfringens та грамнегативних бактерій Neiserria spp.

Показання 

Лікування та профілактика сухостійних корів при субклінічному та
клінічному маститі.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до клоксациліну бен
затину, лактуючим коровам та тваринам, яким до отелення залишилося
менше 28 діб.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують у перший день запуску корів після ретельного
здоювання та проведення асептичної обробки дійок. Перед введенням
суспензію підігрівають до температури тіла тварини та ретельно збовту
ють до однорідної консистенції. Після цього препарат повільно вводять
у молочний канал за допомогою шприцатуби або катетера і шприца та
масажують дійку знизу догори для розподілу препарату у молочній цис
терні вимені. Профілактична доза становить по 5 мл препарату в кожну
долю вимені.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво
ляється через 28 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну,
утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від вис
новку ветеринарного лікаря. 

Упаковка 

Шприцитуби по 5, 10, 20 мл, скляні флакони по 40, 50, 100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +20 °С.
Термін придатності – 18 місяців.



БРОЕСТРОФАН

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад 

1 мл препарату містить діючу речовину: клопростенолу натрієва сіль –
0,25 мг.

Фармакологічні властивості 

Клопростенол – синтетичний аналог простагландину Ф2 альфа, який
в період лютеальної фази статевого циклу викликає регресію жовтого
тіла у самок та сприяє росту і розвитку фолікулів.

Показання 

Препарат використовують:
· коровам, нетелям, телицям – для посилення потуг при ускладнених ро�

дах, прискорення інволюції матки, при затриманні посліду, для терапії ен�
дометритів у комбінації з протимікробними засобами, регресії персисте�
нтного жовтого тіла та кісти жовтого тіла, стимуляції та синхронізації ест�
русу в період осіменіння;

· свиноматкам – для стимуляції пологів та синхронізації опоросів;
· кобилам – для стимуляції еструсу та регресії персистентного жовтого

тіла;
· сукам, кішкам – для комплексної терапії хронічних ендометритів та пе�

реривання небажаної вагітності.

Протипоказання

При введенні самкам в першій третині вагітності існує висока вірогідність
її переривання.

Спосіб застосування та дози

Препарат вводять внутрішньом’язово або підшкірно. Дози препарату для
різних видів тварин вказані в таблиці.

Застереження

При передозуванні може виникнути діарея, блювання, неспокій, гіпер�
салівація.

Упаковка 

Скляні ампули по 2 мл, скляні та поліетиленові ампули по 5 мл, скляні
флакони по 10, 20 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +20 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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Вид тварин і захворювання

Корови, нетелі, телиці

· пологові ускладнення

· функціональні розлади

· яєчників

Вівцематки, свиноматки

Кобили

Суки

Кішки

Доза

2 мл на 400 кг маси тіла,

на кожні 50 кг більше

(менше) зазначеної ваги

доза збільшується (змен-

шується) на 0,3 мл

2 мл

0,5-0,7 мл

1 мл

0,2-0,3 мл

0,1 мл

Застосування

3-5 днів

За 3-3,5 доби до

бажаного терміну

осіменіння; за

відсутності ознак тічки

препарат вводять

повторно на 11-й день

після першої ін’єкції,

через 3-3,5 доби

проводять дворазове

осіменіння

На 4-6 добу настає

найбільш сприятливий

термін для спарювання

Для аборту необхідно

3-5 ін’єкцій через кожні

12 годин



Показання 

Лікування та профілактика корів при гострих ендометритах, метритах,
цервіцитах, вульвовагінітах, санація матки після видалення затриманого
посліду.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів
препарату. 

Спосіб застосування та дози

Застосовують коровам внутрішньоматково в таких дозах:
· профілактика – 7,5�10 г одноразово в першу добу після отелення;
· лікування – 12,5�15 г, курс – 2�3 дні (до закриття шийки матки).

Застереження

При використанні в зазначених дозах побічних ефектів, як правило,
не спостерігається. У гіперчутливих тварин можливі алергічні реакції.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 2 доби. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, можна
використовувати тільки для виробництва м’ясо�кісткового борошна.
Людям вживати в їжу молоко можна через 2 доби, до цього моменту його
випоюють тваринам після термічної обробки.

Упаковка

Блістери по 4, 5 таблеток, пластикові контейнери по 10 таблеток.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Таблетки світло�бурого кольору, овальної форми, пласкі.

Склад 

1 г препарату містить діючі речовини: сульфадіазину натрієва сіль –
530 мг, канаміцину сульфат – 6,7 мг, окситетрацикліну гідрохлорид –
6,7 мг.

Фармакологічні властивості

Дія препарату зумовлена взаємодією трьох антибіотиків та комплексу
допоміжних речовин. 
Сульфадіазин належить до сульфаніламідів через свою структурну
подібність з параамінобензойною кислотою, інгібує бактеріальний фер�
мент, який відповідає за біосинтез дигідрофолієвої кислоти, що є поперед�
ником фолієвої кислоти в бактеріальній клітині. 
Окситетрацикліну гідрохлорид гальмує активність рибосом бактерій
і призводить до порушення синтезу білка. Ряд метаболічних процесів
в мікробній клітині пригнічується завдяки утворенню хелатних сполук
з двовалентними катіонами металів. 
Канаміцину сульфат належить до аміноглікозидних антибіотиків, прони�
кає через клітинну мембрану і незворотньо зв’язується зі специфічними
білками�рецепторами на 30S субодиниці рибосом. Порушує утворення
комплексу між матричною (інформаційною) РНК і 30S субодиницею
рибосоми, через що у клітині відбувається біосинтез неповноцінних
білків, розпад полірибосом та втрачається здатність синтезувати білок.
Порушує структуру і функції цитоплазматичних мембран, спричиняє
швидку загибель мікробної клітини. 
Препарат характеризується широким спектром антибактеріальної дії,
активний проти більшості грампозитивних і грамнегативних, аеробних
і анаеробних бактерій, які виявляються при ендометритах у корів –
A. pyogenes, Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, E. coli, Pro#
teus spp., Klebsiella spp. тощо.
Допоміжні піноутворюючі складові забезпечують поширення препарату
по всій порожнині матки та повний контакт антибіотиків зі слизовою обо�
лонкою. 

ГИСТЕРЛІК

таблетки для внутрішньоматкового застосування
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ДІНОТРОМ

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: дінопрост трометамін – 5 мг.

Фармакологічні властивості

Дінопрост трометамін – синтетичний аналог простагландину F2? у формі
солі з трометаміном, зумовлює морфологічну і функціональну регресію
жовтого тіла, активізує роботу гладких м’язів матки, судин, бронхів та
шлунково�кишкового тракту, спричинює розслаблення та розкриття ший�
ки матки. Парентеральне застосування препарату самкам викликає тічку,
як у тварин з нормальним естральним циклом, так і з довготривалою пер�
систенцією жовтого тіла. Через стимулювання діяльності міометрію
дінопрост викликає у вагітних самок скорочення м’язів матки, подібні
до пологових, що призводить до викидня. Дінопрост трометамін швидко
розкладається в організмі з утворенням дінопросту (простагландину F2?).
Період напіврозпаду цієї сполуки та виведення з крові становить усього
кілька хвилин. Після 1�2 проходжень через легені та печінку відбувається

повний розпад діючої речовини препарату. Її метаболіти швидко виводять�
ся з організму і не акумулюються в тканинах тварини, але незначні залиш�
ки препарату зберігаються у місці ін’єкції до 24�48 годин.

Показання 

Препарат застосовують:
· корови – синхронізація статевого циклу та часу овуляції, стимулю�

вання розтелу та переривання тільності, лікування за відсутності стате�
вого потягу, піометрі, хронічному метриті та ендометриті (у комплексній
терапії);

· кобили – стимулювання статевого циклу та часу овуляції, лікування
ендометриту (у комплексній терапії), стимулювання пологів або аборту;

· свиноматки – стимулювання опоросу, прискорення патологічного
аборту, скорочення строку від відлучення до еструсу та від відлучення до
запліднення свиноматок при затримці статевого потягу.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до дінопрост трометаміну.
Не застосовувати вагітним тваринам, крім випадків, коли потрібно викли�
кати аборт, тваринам із захворюваннями серцево�судинної системи, шлун�
ково�кишкового тракту, органів дихання в гострій або підгострій формі.

Спосіб застосування та дози

Препарат вводять внутрішньом’язово. Дози препарату, особливості за�
стосування для різних видів тварин та патологій вказані в таблиці.

Застереження 

При застосуванні препарату в терапевтичних дозах у корів побічних
ефектів не спостерігається. У коней іноді виникає зниження ректальної
температури та спітніння. Ці явища є тимчасовими і не впливають на тва�
рин негативно. Серед інших реакцій можливе збільшення частоти скоро�
чень серця, прискорення дихання, шлункові розлади, незначні порушення
координації рухів і прагнення лягти. У деяких поросних свиноматок спо�
стерігають короткочасне підвищення температури тіла, збільшення часто�
ти дихання, посилення дефекації, слино� та сечовиділення, почервоніння 
шкіри і занепокоєння. Свині вигинають спину, риють землю, труться
боками і гризуть клітки. Всі ці прояви, як правило, зникають протягом
1 години після ін’єкції.
Препарат не ефективний протягом 5 діб після овуляції.

Упаковка 

Скляні флакони по 10, 20, 50 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від +15 до
+25 °С. Після відкриття флакона препарат використати протягом 1 місяця.
Термін придатності – 2 роки.

Спосіб введення

Субеструс, наявність пер-

систентного жовтого тіла

Синхронізація статевого

потягу

Переривання тільності

Стимулювання розтелу

Піометра, метрит,

ендометрит

Синхронізація еструсу, ліку-

вання субеструсу та анест-

русу, спричинених пер-

систентним жовтим тілом

Стимулювання аборту

Метрит

Стимулювання опоросу

Вид тварин, доза 

та мета застосування

Одноразово, осіменіння проводять через 

48-72 години

Два рази через 35 діб після отелення з інтервалом 10-12 днів,

одноразове осіменіння проводять через 78 годин після

другої ін’єкції, дворазове – через 72 і 90 годин

Одноразово до 3-х місячної тільності, викидень

відбувається протягом 4 діб

Одноразово після 270-денного періоду тільності, отелен-

ня відбувається через 1-8 днів (в середньому через 3 дні)

Одноразово, при хронічному перебігу повторюють

через 10-12 днів

Між 4 та 13 днями циклу, парування або осіменіння

проводять після появи перших симптомів тічки

До 35-ї або між 90 та 120 добами жеребності

Одноразово

Одноразово, до ранкової годівлі, за 2-3 доби до перед-

бачуваного терміну опоросу, опорос відбувається 

в середньому через 33 години; для прискорення

виділення залишків посліду та стимулювання еструсу 

на 2-3 добу після опоросу препарат вводять повторно

Корови: разова доза – 5 мл дінотрому (25 мг дінопрост трометаміну)

Свиноматки: разова доза – 2 мл дінотрому (10 мг дінопрост трометаміну)

Кобили: разова доза – 1 мл дінотрому (5 мг дінопрост трометаміну)
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ІХГЛЮКОВІТ

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина темно�коричневого кольору, однорідна, без осаду, масляниста,
із характерним запахом іхтіолу.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини: іхтіол – 3,5 г, глюкоза – 20 г,
кислота аскорбінова – 2 г.

Фармакологічні властивості

Препарат має антисептичні, протизапальні властивості, стимулює обмін
речовин, прискорює регенерацію тканин та сприяє інволюції матки.
Іхтіол бактеріостатично діє на грампозитивні та грамнегативні мікроор�
ганізми Streptococcus spp., Staphylococcus spp., E. coli, має протизапаль�
ну дію, стимулює інволюцію матки після пологів, сприяє регенерації ура�
жених тканин матки.
Аскорбінова кислота бере учать в окисно�відновних процесах, вуглеводно�
му обміні, згортанні крові, регенерації тканин, утворенні стероїдних гормонів,
синтезі колагену та проколагену, нормалізації проникності капілярів.
Глюкоза безпосередньо впливає на перебіг біохімічних процесів в ткани�
нах, забезпечує енергетичні процеси, пов’язані з гліколізом, та активізує
функції внутрішніх органів. 

Показання

Профілактика та лікування корів при післяпологових субінволюціях
матки, вагінітах, ендометритах.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат підігрівають до температури тіла, ретель�
но збовтують і вводять в паравагінальну клітковину тазової порожнини
за допомогою шприця Жане, який з’єднаний з голкою Боброва ґумовою
трубкою довжиною 70�100 см. 
При введенні у передній верхній кут ямки прямої кишки ділянку справа
або зліва від анального отвору обробляють антисептичним засобом за
загальноприйнятими методиками. Одномоментним поштовхом руки голку
вводять у паравагінальну клітковину тазової порожнини під кутом 30�45°
до поверхні ямки на глибину 3�5 см у напрямку мечоподібного відростка
грудної кістки.
Профілактична доза становить 10 мл препарату на 100 кг маси тіла в перші
2 дні після отелення з інтервалом 48 годин, терапевтична доза – 10 мл
препарату на 100 кг маси тіла з інтервалом 48 годин до повного одужання.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо та спо�
живання молока дозволяється через 10 діб. М’ясо та молоко, отримані
раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують непродуктивним
тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Скляні флакони по 50, 100, 200, 500 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+5 до +15 °С.
Термін придатності – 1 рік.
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НІЖНОДІЙ

гель для вимені та дійок

Опис

Маса світло�зеленого або жовтого кольору, густа, однорідна, з вираже�
ним запахом хвої.

Склад 

1 г препарату містить діючу речовину: екстракт хвої – 5 мг.

Фармакологічні властивості

Фармакологічні властивості препарату зумовлені особливостями взаємо�
дії діючих та допоміжних речовин природного походження.
Завдяки вмісту каротиноїдів, вітамінів С, В1, В2, В6, РР, Н, фолієвої кис�
лоти, мікро� та макроелементів – Na, Ca, K, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, Co, Se,
фосфоліпідів, біофлавоноїдів, природних антисептиків і коагулянтів,
лінолевої та олеїнової кислот препарат проявляє тривалу захисну та асеп�
тичну дію, стимулює місцевий кровообіг та живлення шкіри, сприяє реге�
нерації епідермісу та відтворенню його бар’єрних функцій, загоєнню
мікротравм, захищає шкіру вимені від шкідливого впливу навколишнього
середовища та підтримує її природну еластичність.

Показання

Застосовують як системний гігієнічний засіб для: 
· регулярного догляду за шкірою вимені дійних тварин;
· полегшення механічного або ручного доїння;
· пом'якшення дійок вимені корів, особливо тугодійних; 
· профілактики тріщин та інших ушкоджень шкірного покриву вимені, пе�

редусім при випасанні худоби в дощову погоду, в холодні вітряні дні тощо;
· обробки рук (рукавиць) спеціалістів при наданні рододопомоги твари�

нам, акушерсько�гінекологічних маніпуляціях та штучному осіменінні.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують після гігієнічної обробки вимені перед кожним
доїнням. Невелику кількість гелю (1�2 натискання помпи) наносять на
вим’я та злегка масують. Для первістків та тугодійних корів таку процеду�
ру бажано проводити і після доїння.

Застереження

Уникати потрапляння в молоко.

Упаковка 

Полімерні флакони з дозатором по 250, 330 мл, полімерні каністри по
1, 3, 5 л.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 18 місяців.
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ОКСИТОЦИН

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: синтетичний окситоцин – 10 ОД.

Фармакологічні властивості

Окситоцин – гормон задньої долі гіпофізу білково�пептидної структури.
Виявляє стимулюючу дію на гладку мускулатуру матки, підвищує скоро�
чувальну активність і меншою мірою тонус матки.

Показання 

Препарат застосовують самкам домашніх тварин (корови, кобили, вівці,
кози, свиноматки, сучки, кішки) при затяжних пологах (гіпотонія, атонія
матки), післяпологових маткових кровотечах, затримці посліду, для сти�
муляції процесів післяпологового самоочищення матки, в комбінації з
іншими хіміотерапевтичними засобами – для терапії ендометритів, сви�
номаткам для лікування агалактії і покращення виділення молока.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують одноразово, вводять підшкірно або внутрішньо�
м’язово в таких дозах:

· корови, кобили – 30�60 ОД;
· вівці, кози – 10�15 ОД;
· свиноматки – 20�30 ОД;
· суки – 5�10 ОД;
· коти – 2�3 ОД.

За потреби отримати більш швидку реакцію препарат вводять внутрішньо�
венно разом з розчином глюкози, зменшивши його дозу на 30%.

Застереження

Не застосовувати при слабо розкритій шийці матки або неправильному
положенні плоду. Окситоцин посилює скорочення міометрію. Під час
вагітності матка більш чутлива до препарату.  Ефект окситоцину підви�
щується зі збільшенням терміну вагітності і досягає максимуму під час по�
логів. Висока чутливість зберігається ще кілька днів після пологів.
Окситоцин впливає на секрецію молока (підвищує вивільнення лактоген�
ного гормону передньої долі гіпофізу) і його виділення (за рахунок збуд�
ження міоепітеліальних елементів молочної залози).
Розчин окситоцину можна застосовувати разом із багатьма розчинами
для внутрішньовенного введення і такими препаратами: нетилміцину
сульфатом, натрію бікарбонатом, тетрацикліну гідрохлоридом, тіопента�
лом натрію, верапамілу гідрохлоридом.
Окситоцин не сумісний з фібринолізином, норадреналіном, метеразином,
варфарином натрію.

Упаковка 

Скляні ампули по 2, 5, 10 мл, скляні флакони по 5, 10, 20, 50, 100,
200 мл.

Умови зберігання

У темному, прохолодному місці при температурі від +3 до +12 °С.
Не допускати заморожування препарату. Дозволяється транспортування
при температурі до +25 °С не більше 3 діб.
Термін придатності – 2 роки.
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РЕПРОДУКТАЗА

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина жовто�коричневого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: лідаза (гіалуронідаза) – 100 УО.

Фармакологічні властивості

Препарат містить фермент гіалуронідазу, який розщеплює мукополісаха�
риди, викликає збільшення проникності тканин та покращує рух міжтка�
нинних рідин, що особливо важливо при терапії хронічних запалень з яви�
щами спайок та сполучнотканинних розростань. Його екзогенне введен�
ня поповнює дефіцит власних ферментів організму, проявляючи протиза�
пальну дію при порушенні морфофункціональної, зокрема секреторної
діяльності органів (яйцеводів, яєчників, матки, сім’яників).

Показання 

Лікування розладів функцій репродуктивних органів у корів та свиней –
хронічний сальпінгіт, ендоміоперісальпінгіт, сальпінгоовофоріт, багато�
разове безуспішне осіменіння корів із невстановленої причини, хронічна
форма маститів, зниження репродуктивної здатності самок, лікування
бугаїв�плідників при захворюваннях статевих органів, які призводять
до порушення якості сперми.

Протипоказання 

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат вводять підшкірно або внутрішньом’язово 1 раз на добу, доза
становить – 1 мл на 100 кг маси тіла, курс лікування:

· при розладах функцій репродуктивних органів у самок – 14�20 днів;
· при захворюваннях статевих органів бугаїв�плідників – 12�16 днів

(вводять внутрішньом’язово або в надсім’яниковий простір мошонки);
· при ускладненнях маститів – 7�8 днів (вводять під/над ущільнені

ділянки паренхіми вимені).

Застереження 

Немає.

Упаковка 

Скляні ампули по 2, 5, 10 мл, скляні флакони темного кольору, поліпро�
піленові флакони по 10, 20, 50, 100 мл.

Умови зберігання

У темному, прохолодному місці при температурі від +3 до +8 °С. За умови
зберігання при температурі до +20°С препарат залишається активним
до 12 місяців.
Після відкриття флакона препарат зберігати при температурі від +4 до
+10 °С та використати протягом 20 діб.
Термін придатності – 3 роки.
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СЕКСАНЕТ

краплі для перорального застосування

Опис

Суспензія жовтуватого кольору, однорідна.

Склад 

1 мл препарату містить діючу речовину: мегестролу ацетат – 40 мг.

Фармакологічні властивості

Мегестролу ацетат – синтетичний прогестаген, що блокує секрецію
фолікулостимулюючих та лютеїнізуючих гонадотропних гормонів, які про�
дукує передня доля гіпофізу. Нестача цих гормонів затримує дозрівання
фолікулів в яєчниках самок та овуляцію, припиняє тічку та статевий потяг.
Мегестрол впливає на ендометрій матки і викликає її секреторну фазу, що
гальмує імплантацію зародку та забезпечує контрацептивну дію препара�
ту. У самців блокується синтез тестостерону, внаслідок чого знижується
статева активність та пов’язані з нею неспокій, збудливість і агресивна
поведінка. Мегестролу ацетат швидко адсорбується в кишковику та через
3 години після вживання досягає максимальної концентрації в крові. Біо�
трансформується в печінці і виводиться з організму протягом 1�2 діб у
вигляді метаболітів із сечею.

Показання

Запобігання або припинення тічки та/або попередження небажаної вагітності
у кішок та сук. Пригнічення статевого потягу, корегування небажаної поведінки
(підвищеної збудливості, агресивності, схильності до блукання тощо) у котів
і кобелів. Запобігання тічці та/або синхронізація статевого потягу у самок
свиней.

Протипоказання

Не застосовувати препарат при захворюваннях статевої системи (піомет�
ра, метрит, ендометрит тощо), пухлинах молочної залози, діабеті, а також
нестатевозрілим, вагітним та лактуючим тваринам. Не використовувати
препарат, якщо після настання тічки пройшло більше 3 діб, та молодим
тваринам у першу тічку через складність визначення початку циклу.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з кормом або примусово на корінь
язика. Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Застереження

При тривалому використанні препарату можлива зміна характеру, збільшен�
ня молочних залоз, підвищення апетиту і збільшення маси тіла тварини.
Після останнього застосування препарату забій свиней на м’ясо дозво�
ляється через 14 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізу�
ють або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку ве�
теринарного лікаря.

Упаковка

Поліетиленові флакони з крапельницею, скляні та полімерні флакони
з крапельницею по 2,5, 5, 10, 20, 100, 200 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С. 
Після відкриття флакона препарат зберігати щільно закритим при темпе�
ратурі від +4 до +8 °С та використати протягом місяця.
Термін придатності – 2 роки.

Доза

4 краплі (0,125 мл)

2 краплі (0,0625 мл)

4 краплі (0,125 мл)

4 краплі (0,125 мл)

4 краплі (0,125 мл)

на 10 кг маси тіла

8 крапель (0,250 мл)

на 10 кг маси тіла

4 краплі (0,125 мл)

8 крапель (0,250 мл)

на 10 кг маси тіла

4 краплі (0,125 мл)

на 10 кг маси тіла

8 крапель (0,250 мл)

на 10 кг маси тіла

8 крапель (0,250 мл)

на 10 кг маси тіла

4 краплі (0,125 мл)

8 крапель (0,250 мл)

на 10 кг маси тіла

4 краплі (0,125 мл)

на 10 кг маси тіла

Застосування

1 раз на 2 тижні (не більше 18 міс.)

1 раз на тиждень (не більше 18 міс.)

Щоденно, 3-5 днів до зникнення

ознак тічки, починати не пізніше

ніж на 3-й день з моменту появи

стат. збудження

У 1-й день після спарювання

Щоденно, починати за 7-10 днів 

до початку тічки, не довше 4 тижнів

Перші 3 дні з моменту появи

статевого збудження

Наступні 7 днів

Перші 2 дні після спарювання

14 днів

Після відміни препарату фаза стат.

збудження у свиноматок настає

через 42-43 доби

10-14 днів, починати через 2 тижні

після попереднього стат.

збудження

5-7 днів, повторювати

1 раз на тиждень 

Перші 5 днів з моменту появи

стат. збудження 

Наступні 7 днів до повного

заспокоєння

Вид тварин

та мета застосування

Кішки

Запобігання тічці

Припинення тічки

Для контрацепції

Суки

Запобігання тічці

Припинення тічки

Для контрацепції

Самки свиней

Синхронізація стат. 

потягу свиноматок

Синхронізація стат. потягу

ремонтних самок 

Запобігання стат.

збудженню самок на

відгодівлі

Коти 

Заспокоєння при стат.

збудженні

Кобелі

Заспокоєння при стат.

збудженні
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ТЕРМОСРЕДСАН

середовище для відтаювання
кріоконсервованої сперми биків

Опис

Рідина жовтуватого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: ампіциліну натрієва сіль –
0,25 мг, гентаміцину сульфат – 0,04 мг, етоній – 0,05 мг, лактоза –
27,5 мг, натрію цитрат – 22 мг.

Фармакологічні властивості

Компоненти, що входять до складу препарату, створюють осмотичний
та онкотичний тиск у розморожуваній спермі, утворюють джерело
енергії для сперміїв, високу буферність та діють антибактеріально.

Показання 

Препарат використовують іn vitro для відтаювання кріоконсервованої
сперми биків, яка зберігається у вигляді необлицьованих гранул, в про�
цесі підготовки спермодоз до штучного осіменіння корів і телиць та (або)
додавання його до складу поживного кріозахисного середовища для роз�
бавлення свіжоотриманої сперми биків.

Протипоказання

Немає.

Спосіб застосування та дози

Ампулу з дозою препарату (1 мл) відкривають та ставлять на 2�3 хвилини
на водяну баню температурою +38�42 °С. Відразу після підігріву ампули із
посудини Дьюара піднімають каністру зі спермодозами, що зберігаються
там в рідкому азоті. Стерильним і попередньо охолодженим у рідкому азоті
пінцетом гранулу виймають із каністри, поміщають в ампулу з теплим
препаратом та відтаюють протягом 8�10 секунд. Після цього ампулу вий�
мають з водяної бані, витирають марлевою серветкою і ставлять у штатив.
Для прискорення оцінки рухливості сперміїв при підготовці до одночасно�
го використання двох спермодоз одного бика доцільно вміст двох ампул
злити в одну пробу або застосовувати ампули з 2 мл препарату і поміща�
ти в них дві гранули одночасно.

Для покращення збереженості функціональної повноцінності замороже�
но�відталих сперміїв до складу поживного кріозахисного середовища,
котре використовують для розбавлення нативної сперми биків, препарат
вносять з розрахунку 1:50.
Для перевірки якості сперми слід користуватися підігрітими предметними
і покривними скельцями, котрі знаходяться під час дослідження на
підігрівальному столику мікроскопа або в ящику�термостаті. Перед взят�
тям краплі сперми вміст ампули перемішують обертальними рухами,
потім стерильною піпеткою (або скляною паличкою) беруть сперму,
поміщають на предметне скельце та накривають покривним. 
Застосовувати можна сперму биків, що має рухливість сперміїв з прямо�
лінійно�поступальним рухом не нижче 4 балів (40%).
Якщо розконсервовані спермодози зберігались при кімнатній темпера�
турі і не були використані протягом 3 годин, їх оцінку варто повторити.

Застереження

Під час роботи з препаратом слід дотримуватись санітарно�гігієнічних
та технологічних вимог, що передбачені діючою інструкцією зі штучного
осіменіння сільськогосподарських тварин.

Упаковка 

Скляні ампули по 5 мл, скляні флакони по 10 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від 0 до +20 °С.
Термін придатності – 12 місяців (при зберіганні при кімнатній темпера�
турі), 24 місяці (при зберіганні в побутовому холодильнику).
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БІ-СІЛЬ

порошок для перорального і зовнішнього застосування

Опис

Порошок білого кольору, гігроскопічний.

Склад

100 г препарату містять діючі речовини: натрію сульфат безводний –
90 г, натрію гідрокарбонат – 10 г.

Фармакологічні властивості

Водний розчин препарату активізує секреторну функцію шлунково�
кишкового тракту, має протизапальну, гепатопротекторну, жовчогінну,
панкреатостимулюючу і сечогінну дію, позитивно впливає на ліпідний
та вуглеводний обмін.
У невеликих дозах і при тривалому застосуванні сполуки натрію активізу�
ють секрецію, моторику і перистальтику шлунку і кишковика, покращують
апетит та процеси травлення у тварин, пришвидшують обмін речовин.
При вищій концентрації (водний розчин 3�8%) препарат має проносну
дію, яка настає через 5�7 годин після застосування або пізніше, якщо
шлунок переповнений кормовими масами.
При послаблюючій дії препарату всмоктування із кишковика знижується,
що сприяє виведенню з нього токсичних речовин.
Промивання гнійних ран гіпертонічним розчином активізує відтік лімфи,
пришвидшує виведення токсинів, очищення і загоєння ран.

Показання 

Покращення травлення у великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, сви�
ней, собак, лисиць, песців, курей, гусей, качок у комплексній терапії зах�
ворювань інфекційної або інвазійної етіології, післяпологових усклад�
нень, гіперацидного гастриту, ацидозу рубця, хронічного гепатиту, дист�
рофії печінки.
Послаблюючий засіб при гіпотонії та атонії передшлунків, спазмах киш�
ковика, переїданні. Виведення із шлунково�кишкового тракту токсинів,
відволікаюча терапія при ексудативних запаленнях.
Водний розчин 1�2% застосовують для промивання передшлунків жуйних
тварин, шлунку коней, собак, для очисних клізм.
Гіпертонічний розчин застосовують для промивання гнійних ран у першій
фазі загоєння.

Протипоказання

Не призначати тваринам із внутрішніми кровотечами, підозрою на непро�
хідність кишковика, порушенням функції нирок.

Спосіб застосування та дози

При пероральному застосуванні водний розчин препарату вводять тва�
рині примусово.
Дози препарату для різних видів тварин та цілей застосування вказані
в таблиці.

Застереження

Застосовуючи препарат як послаблюючого засобу, слід враховувати, що
резорбційні властивості інших пероральних лікарських засобів знижу�
ються.

Упаковка 

Пакети з ламінованого паперу по 50, 100 г, пластмасові контейнери
по 100, 250 г, поліетиленові пакети по 0,4, 1, 5, 10 кг.

Умови зберігання

У сухому місці при температурі від �30 до +30 °С.
Термін придатності – 5 років.

Доза, г/10 кг маси тіла

Велика рогата худоба

Вівці, кози

Коні

Свині

Собаки

Лисиці, песці

Кури

Гуси, качки

Вид тварин
Послаблююча дія

0,7-0,8

0,9-1

0,4-0,5

0,2-0,3

0,2

0,2

1-1,2

0,9-1

Покращення травлення

0,7-0,8

0,9-1

0,4-0,5

0,2-0,3

0,2

0,2

1-1,2

0,9-1
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БРОВАГЛЮКІН

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина світло�жовтого кольору, прозора, стерильна.

Склад 

100 мл препарату містять діючі речовини: кальцію глюконат – 28 г,
магнію гіпофосфіт – 5,3 г, холіну хлорид – 0,4 г.

Фармакологічні властивості

Препарат нормалізує обмін кальцію, фосфору і магнію в організмі. При
цьому іони кальцію пришвидшують процес згортання крові та підвищу�
ють щільність кровоносних судин, запобігають розвитку набряків, забез�
печують протизапальну дію та знижують алергійні прояви. Фосфор має
загальну стимулюючу дію, активізує ферментативні процеси. Магній за�
безпечує метаболізм білків і вуглеводів та підвищує реактивність м'язо�
во�нервового апарату. Холіну хлорид стимулює обмін фосфоліпідів.

Показання 

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів
при до� і післяпологових залежуваннях, затримці посліду, пологовому
парезі, гіпокальцемії, рахіті, остеомаляції, тетанії, алергічному стані,
кровотечі, токсикозі, кетозі та інших порушеннях обміну речовин.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат змішують з такою ж кількістю розчину
глюкози 40%, підігрівають до температури тіла тварини і вводять повіль�
но внутрішньовенно або внутрішньом’язово. 
Дози препарату на 10 кг маси тіла становлять: 

· велика рогата худоба – 5�10 мл; 
· коні – 3�7 мл;
· вівці, кози, свині – 3�5 мл;
· собаки, коти – 3 мл.

Препарат застосовуюсь один раз на добу, курс лікування залежно від
перебігу захворювання становить 1�3 дні. 

Застереження

При внутрішньовенному введенні іноді виникає занепокоєння тварини
із судомними скороченнями м’язів, які зникають після припинення
введення.

Упаковка 

Скляні та пластикові ампули по 10 мл, скляні флакони по 50, 100, 200 мл,
пластикові флакони по 50, 100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +4 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
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БРОВАФЕРАН-100

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина червоно�бурого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: декстрановий комплекс трива�
лентного заліза — 100 мг.

Фармакологічні властивості

Комплексна сполука гідроокису заліза і низькомолекулярного декстра�
ну поповнює дефіцит заліза, стимулює кровотворну систему, підвищує
рівень гемоглобіну, сприяє збільшенню кількості еритроцитів та покра�
щує збереженість молодняку домашніх тварин.

Показання 

Лікування та профілактика залізодефіцитної анемії у домашніх тварин,
особливо у поросят і телят.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із ознаками гострої нестачі вітаміну Е та селену. 

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат підігрівають до температури тіла тварини
та вводять глибоко внутрішньом’язово у стегно або шию.
Профілактична доза вводиться одноразово і на 1 тварину становить:

· поросята віком 3�4 доби – 1,5�2 мл;
· телята віком 5�6 доби – 8�10 мл;
· ягнята віком 3�5 діб – 2�3 мл;
· норки – 0,3�0,5 мл;
· свиноматки (за 3�4 тижні до опоросу) – 10 мл.

Для лікування тварин із ознаками анемії препарат вводять 2�3 рази
з інтервалом у тиждень у тих самих дозах.

Застереження

У місці введення може виникнути невеликий набряк, який зникає за кіль�
ка діб.
Антациди сповільнюють засвоєння заліза.
При використанні разом з ацетогідроксамовою кислотою знижується
ефективність обох препаратів, при використанні з препаратами заліза
можливе накопичення заліза в печінці.
Одночасне застосування із препаратами тетрациклінової групи знижує
ефективність останніх, їх можна вводити з інтервалом 2�3 години.
У комбінації із токоферолом знижується ефективність обох препаратів,
у комбінації із холестираміном – ефективність препаратів заліза, у ком�
бінації із етидроновою кислотою – ефективність останньої, її можна вво�
дити через 2 години.

Упаковка

Скляні флакони по 10, 20, 50, 100, 200 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +3 до +25 °С. Не допускати
заморожування препарату.
Після відкриття флакона препарат використати протягом 24 годин.
Термін придатності – 3 роки.
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ДАЕ-ВІТ

емульсія для ін’єкцій

Опис

Рідина світло�жовтого або бурштинового кольору.

Склад 

1 мл препарату містить діючі речовини: вітамін А – 100 000 МО, вітамін
D3 – 40 000 МО, вітамін Е – 20 мг.

Фармакологічні властивості

Жиророзчинні вітаміни А, D3 та Е у фізіологічному співвідношенні забез�
печують комплексну дію на організм тварин – нормалізують обмін речо�
вин, ефективні при лікуванні та профілактиці гіповітамінозів і усклад�
нень, що виникають на їх фоні.
Вітамін А бере участь в окисно�відновлюваних реакціях, вуглеводному та
жировому обміні, активізує метаболізм кальцію і магнію, входить до скла�
ду ліпідного шару клітинних мембран, регулює засвоєння кисню в
біохімічних процесах, підтримує еластичність оболонок клітин, покращує
функціонування органів зору, шкіри, дихальних шляхів, шлунково�киш�
кового тракту, матки, стимулює сперміо� та оогенез, ріст ембріонів, нас�
тання статевої зрілості, синтез статевих гормонів. Вітамін D3 бере участь
в обміні кальцію і фосфору, регулює їх вміст у крові та кістковій тканині,
забезпечує їх фізіологічне співвідношення в організмі, впливає на тканин�
не дихання та окислення вуглеводів. При зниженні вмісту кальцію у крові
забезпечує його перехід з кісткової тканини. Вітамін Е – антиоксидант,
що регулює окислення при біосинтезі білка, забезпечує метаболізм АТФ,
стійкість і активність епітелію слизових оболонок репродуктивної систе�
ми, шлунково�кишкового тракту і кон’юнктиви. У самців поліпшує спер�

матогенез, а у самок – запліднення і ембріональний розвиток плоду.
Комбінація вітамінів А, D3 та Е підвищує загальну резистентність орга�
нізму тварин та попереджує виникнення рахіту й остеомаляції.

Показання 

Лікування та профілактика А� і D�гіповітамінозів сільськогосподарських і
дрібних домашніх тварин, аліментарної і вторинної остеодистрофії, після�
пологової гіпокальцемії та гіпофосфатемії, перед� і післяпологового зале�
жування, аліментарної дистрофії, затримання посліду, субінволюції матки,
переломів кісток. Препарат застосовують при захворюваннях, які супро�
воджуються порушенням абсорбції та обміну вітамінів А і D, кальцію
і фосфору (гастроентерит, гепатодистрофія, гепатит, кетоз, гломеруло�
нефрит, недостатність марганцю, кобальту, надлишок стронцію).
Застосовують при підвищеній потребі в поживних речовинах, а саме: у
стресових ситуаціях, під час вагітності (тільки у другій її половині), у період
лактації, при порушеннях репродуктивної функції, інфекційних та інвазійних
захворюваннях, зниженні продуктивності та приросту маси тварин, погіршенні
заплідненості інкубаційних яєць та зниженні міцності їхньої шкаралупи.

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з кортикостероїдними гормонами, глікозида�
ми та тетрациклінами. 

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням емульсію збовтати.
Для профілактики препарат вводять внутрішньом’язово або підшкірно
1 раз у 7 днів, курс – 5�6 ін’єкцій (корови), 3�5 ін’єкцій (інші тварини).
Для лікування препарат вводять внутрішньом’язово 1 раз у 5 днів,
курс – 5�8 ін’єкцій до повного одужання. У подальшому за потреби пре�
парат використовують у профілактичних дозах.
Курям препарат дають перорально з водою або кормом протягом 2�3 тижнів. 
Дози препарату вказані в таблиці (дози розраховані за вмістом вітаміну D). 

Застереження

При застосуванні препарату раціон тварин необхідно збалансувати
за вмістом кальцію, фосфору, цинку, кобальту, міді та марганцю.
М’ясо, молоко, яйця, отримані від тварин, яким застосовували препарат,
можна вживати без обмежень.

Упаковка 

Флакони із темного скла по 10, 50, 100, 200 мл.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, темному місці при температурі від
+4 до +15 °С.
Після відкриття флакона препарат використати протягом 30 діб.
Термін придатності – 2 роки.

Вид тварин

Корови сухостійні

Корови дійні

Молодняк ВРХ (на 100 кг маси тіла)

Бики-плідники (на 100 кг маси тіла)

Кобили жеребні 

Кобили лактуючі

Лошата віком 6-12 місяців

Коні віком 1-2 роки

Свиноматки в другій половині поросності

Свиноматки лактуючі

Поросята масою 10-50 кг

Вівцематки кітні 

Вівцематки лактуючі

Ягнята, козенята віком 4-6 місяців

Кози 

Кролики

Собаки

Кури (перорально)

1,8-2

3

1-1,2

2-2,5

1-1,2

1,5

0,5

0,7

0,4-0,5

0,5-0,6

0,15-0,2

0,2

0,3

0,1

0,15-0,2

0,1

0,1-0,2

0,05

2,5-4

3,5-5

1,5-2

5-6

2

2,3-3,5

1-1,5

1,5-2

1-1,5

1,5-2,8

0,4-0,5

0,4-0,5

0,5-1

0,25

0,4-0,5

0,2

0,2-1

0,5-1,2

Доза на тварину, мл

Профілактика Лікування
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ЄВІТСЕЛ

емульсія для ін’єкцій

Опис 

Рідина білого кольору

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (за АДР): альфа�токоферолу
ацетат (вітамін Е) – 100 мг, селен (натрію селеніт) – 0,3 мг.

Фармакологічні властивості

Вітамін Е та селен є природними високоактивними антиоксидантами
з різними механізмами дії, які ефективно доповнюють один одного,
протидіючи вивільненню вільних радикалів та запобігаючи їхньому
деструктивному впливу на мембрани клітин.
Вітамін Е перешкоджає окисненню ліпідних компонентів мембран клітин
шляхом гальмування процесів створення перекису водню. Пізніше шля�
хом гідроксилювання селен бере участь у створенні глютатіонпероксида�
зи і здатний не лише перетворювати перекис водню в менш небезпечні
спирти, але й попереджувати вивільнення шкідливих для організму тва�
рин вільних радикалів.
Крім того, вітамін Е стимулює синтез багатьох ферментів, бере участь у
метаболізмі нуклеїнових кислот і простагландинів, покращує тканинне
дихання, стимулює синтез білків, захищає від окиснення вітамін А, інгібує
синтез холестеринів та нормалізує вміст ліпідів у крові.
Селен відіграє значну роль в утворенні більше 30 потрібних організму
гормонів, ферментів та інших біологічно�активних речовин, стимулює
еритроцитопоез, покращує живлення клітин киснем.
Вітамін Е з селеном опосередковано активізують захисні функції клітин�
ного та гуморального імунітету та імунної системи організму в цілому,
підвищують репродуктивність тварин шляхом покращення спермоутво�
рення у самців, активність матки та відновлення нормального функціону�
вання яєчників у самок після пологів.

Показання 

Лікування та профілактика домашніх тварин від захворювань, що розви�
ваються на фоні нестачі токоферолу і селену – м’язової дистрофії,
білом’язової хвороби, кардіоміопатії, гепатодистрофії, безплідності
у самців, зниження репродуктивності та неплідності у самок, ембріональ�
ної смертності, абортів, післяпологових ускладнень, кетозів, токсикозів,
затримки росту і розвитку, ослаблення тварин при інфекційних та парази�
тарних хворобах. Запобігання ускладненням, спричиненим введенням
залізомістких препаратів, посилення загальної та специфічної резистент�
ності організму домашніх тварин усіх видів. 

Протипоказання

При використанні за призначенням у рекомендованих дозах протипока�
зань немає.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують внутрішньом’язово або підшкірно у таких дозах:
· самки тварин (корови, кобили, свиноматки, вівці, кози) – 1 мл на 50 кг

маси тіла, 2 рази з інтервалом 1 місяць, остання ін'єкція – за 30 діб до
очікуваних пологів;

· самці�плідники – 1 мл на 50 кг маси тіла, перший раз – за місяць до
активного парувального сезону і ще 2 рази з інтервалом 3 тижні;

· телята, лошата – 0,5 мл на 40 кг маси тіла;
· підсисні поросята – 1 мл на тварину за тиждень до відлучення;
· поросята, що відстають у рості та розвитку – 1 мл на 10 кг маси тіла,

3�4 рази з інтервалом у тиждень;
· ягнята – 0,3 мл на тварину в перший тиждень життя та 0,5 мл на тва�

рину через 2 тижні після першої ін'єкції;
· кури – 5 мл на 100 л питної води;
· індички – 10 мл на 100 л питної води;
· молодняк птиці (курчата, індичата, каченята, гусенята) – 1 мл на 1,5 л

питної води протягом 3�5 днів після виведення.

Застереження

У деяких тварин на місці введення можливе виникнення набряку, який
зникає через 2�3 доби без додаткового лікування.
Об’єм однієї ін’єкції повинен бути не більше 10 мл.
Препарат не впливає на якість продуктів тваринництва.

Упаковка 

Скляні та поліпропіленові флакони по 10, 20, 50, 100, 200 мл, скляні
ампули по 2 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від 0 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.



КОРМОСАН

кормова добавка

Опис

Порошок світло�сірого кольору, зі слабким специфічним запахом.

Склад

1 кг кормової добавки містить активні компоненти: кліноптилоліт – 77%,
каолін – 12%, магнію сульфат – 0,6%, кислота сорбінова – 0,1%,
дріжджі сухі інактивовані (Saccharomyces cerevisiae) – 10%.

Фармакологічні властивості

Композиція гідрофільних каркасних алюмосилікатів і лужних силікатів,
а також їх лужноземельних елементів, які є основою хімічного складу
кліноптилоліту, у шлунково�кишковому тракті тварин адсорбує переваж�
ну кількість (75�98%) найбільш поширених у кормах мікотоксинів, тим
самим перешкоджаючи їх всмоктуванню і забезпечуючи виведення
з організму з калом. Вміщені в дріжджах біологічно активні речовини
в поєднанні з селеном уповільнюють процеси окислення і знижують ток�
сичну дію на організм залишків незв'язаних мікотоксинів, побічно покра�
щуючи дезінтоксикаційну функцію печінки і загальний імунний статус
організму.

Показання

Профілактика мікотоксикозів продуктивних тварин (великої рогатої худо�
би, овець, кіз, свиней, домашньої птиці), підтримка організму тварин при
мікотоксикозах.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат додають до комбікорму у процесі виготовлення його на заводі
або до комбікорму чи подрібненого зернофуражу безпосередньо перед
вживанням тваринами. Дозу визначає ветеринарний лікар залежно від
інтенсивності контамінації корму і виду мікотоксину. Найбільш опти�
мальні наступні дози (на 1 т корму):

· низький рівень контамінації – 0,5�1 кг;
· середній рівень контамінації – 1,2�2 кг;
· високий рівень контамінації – 2,2�3 кг.

При виявленні двох і більше мікотоксинів в кількості, що перевищує
максимально допустимий рівень, рекомендовані дози кормової добавки
збільшують на 0,5�1 кг.

Застереження

При застосуванні препарату в умовах господарства необхідно забезпечи�
ти його належне змішування з кормом.
Невикористаний продукт слід утилізувати згідно з чинними вимогами.

Упаковка

Пластикові відра і двошарові паперові мішки по 1, 3, 5, 10 кг, полімерні
пакети по 1 кг, двошарові паперові мішки по 25 кг.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +4 до +25 °С.
Суміш із комбікормом використати протягом 3 місяців.
Термін придатності – 12 місяців.
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ПОЛІВІТ для курчат та індичат

кормова добавка

Опис 

Порошок від світло�сірого до світло�жовтого кольору.

Склад

1 кг добавки містить діючі речовини: вітамін А – 4500000 МО, вітамін Д3 –
1000000 МО, вітамін Е – 750 мг, вітамін В1 – 125 мг, вітамін В2 –
250 мг, вітамін В3 – 1250 мг, вітамін В5 – 1750 мг, вітамін В6 – 625 мг,
вітамін В12 – 2,5 мг, кислота фолієва – 125 мг, вітамін К3 – 1250 мг,
біотин (вітамін Н) – 1,25 мг.

Фармакологічні властивості 

Суміш сприяє нормалізації та покращенню обміну речовин в організмі,
підвищенню його резистентності, позитивно впливає на продуктивність і
збереженість поголів’я молодняку сільськогосподарської птиці.

Показання 

Збагачення комбікормів та кормових сумішей для молодняку сільськогос�
подарської птиці (курчата, індичата) біологічно активними речовинами.

Протипоказання

Немає.

Спосіб застосування та дози 

Препарат застосовують перорально протягом 3 днів кожні 3�4 тижні.
Добова доза на 10 птахів становить:

· курчата – 2 г;
· індичата – 6 г.

Застереження

Невикористаний препарат утилізувати згідно з чинними вимогами.

Упаковка

Полімерні пакети по 100, 200 г, поліетиленові пакети по 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 12 місяців.
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ПОЛІВІТ для свиней

кормова добавка

Опис

Порошок від світло�сірого до світло�жовтого кольору.

Склад

1 кг добавки містить діючі речовини: вітамін А – 6000000 МО, вітамін Д3 –
1330000 МО, вітамін Е – 1000 мг, вітамін В1 – 170 мг, вітамін В2 –
330 мг, вітамін В3 – 1660 мг, вітамін В5 – 2330 мг, вітамін В6 – 830 мг,
вітамін В12 – 3 мг, кислота фолієва – 170 мг, вітамін К3 – 1660 мг, біотин
(вітамін Н) – 1,6 мг.

Фармакологічні властивості

Суміш сприяє нормалізації та покращенню обміну речовин в організмі,
підвищенню його резистентності, позитивно впливає на продуктивність і
збереженість поголів’я свиней.

Показання

Збагачення комбікормів та кормових сумішей для свиней біологічно
активними речовинами.

Протипоказання

Немає.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з питною водою або кормом. Добова
доза на 1 тварину становить:

· поросята – 5�7 г;
· свиноматки – 30 г.

Застереження

Невикористаний препарат утилізувати згідно з чинними вимогами.

Упаковка

Полімерні пакети по 100, 200 г, поліетиленові пакети по 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 12 місяців.
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ПОЛІВІТ для яйценосних курей 

кормова добавка

Опис

Порошок від світло�сірого до світло�жовтого кольору.

Склад

1 кг добавки містить діючі речовини: вітамін А – 6000000 МО, вітамін Д3 –
1330000 МО, вітамін Е – 1000 мг, вітамін В1 – 170 мг, вітамін В2 –
330 мг, вітамін В3 – 1660 мг, вітамін В5 – 2330 мг, вітамін В6 – 830 мг,
вітамін В12 – 3 мг, кислота фолієва – 170 мг, вітамін К3 – 1660 мг, біотин
(вітамін Н) – 1,6 мг.

Фармакологічні властивості 

Суміш сприяє нормалізації та покращенню обміну речовин в організмі,
підвищенню його резистентності, позитивно впливає на продуктивність
і збереженість поголів’я молодняку сільськогосподарської птиці.

Показання

Збагачення комбікормів та кормових сумішей для молодняку сільськогоспо�
дарської птиці (яйценосні кури, індички) біологічно активними речовинами.

Протипоказання 

Немає.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з питною водою або кормом. Добова
доза на 10 птахів становить: 

· кури – 3 г з водою або 6 г з кормом; 
· індички – 15 г з водою або 30 г з кормом.

Застереження 

Невикористаний препарат утилізувати згідно з чинними вимогами.

Упаковка

Полімерні пакети по 100, 200 г, поліетиленові пакети по 500, 1000 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 12 місяців.
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РОЗЧИН КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТУ 20%

розчин для ін’єкцій

Протипоказання

Не призначати тваринам із гіперкальцемією.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат підігрівають до температури тіла тварини
та вводять внутрішньовенно, повільно. Доза становить – 0,5 мл на 1 кг
маси тіла. 
Максимальна одноразова доза на 1 тварину: 

· велика рогата худоба – 150�300 мл;
· коні – 150�250 мл;
· свині, вівці, кози – 20�100 мл;
· собаки – 5�25 мл.

Можливе повторне застосування препарату через 24 години в тих самих
дозах.

Застереження

Шприц, яким вводять препарат, не повинен містити залишки етилового
спирту, оскільки це спричиняє випадання глюконату кальцію в осад. 
Через можливий розвиток некрозів слід обережно вводити підшкірно мо�
лодняку.
Препарат знижує терапевтичну дію тетрациклінів.

Упаковка

Скляні та полімерні флакони по 50, 100, 200, 400 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Опис

Рідина безбарвна або жовтуватого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: кальцію глюконат – 200 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат поповнює дефіцит кальцію в організмі, зменшує судинно�
тканинну проникність та прискорює згортання крові, має гемостатичні,
протиексудативні, протиалергійні, протизапальні властивості, знижує дію
токсинів. Іони кальцію сприяють передачі нервових імпульсів, скорочен�
ню гладких і поперечно�смугастих м’язів, згортанню крові, формуванню
кісткової тканини, функціонуванню міокарду та інших систем і органів.
Порівняно з кальцію хлоридом менше подразнює тканини у місці введення.
При парентеральному введенні рівномірно розподіляється в органах
і тканинах. У плазмі перебуває в іонізованій формі. Проникає через
плацентарний бар’єр, виділяється з молоком. З організму виводиться
в основному нирками.

Показання 

Лікування та профілактика тварин при захворюваннях, спричинених
недостатністю або зниженням обміну кальцію в організмі, особливо при
зменшенні його вмісту в кістках, рахіті, на початкових стадіях запальних
процесів різного походження, кровотечі, геморагічному діатезі, кропив�
ниці, ревматичному запаленні, передпологових та післяпологових зале�
жуваннях, післяпологових парезах, затримці посліду, декальцинації ор�
ганізму у період вагітності та лактації, тетанії вагітних, еклампсії у сук та
свиноматок, алергіях та токсикозах.
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РОЗЧИН КАЛЬЦІЮ ХЛОРИДУ 10%

розчин для ін’єкцій

Протипоказання

Не призначати тваринам із гіперкальцемією та схильністю до тромбозів.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат підігрівають до температури тіла тварини
та вводять внутрішньовенно, повільно. Використовують 1�2 рази на добу
в таких дозах на 1 тварину:

· велика рогата худоба – 150�400 мл;
· коні – 100�300 мл;
· вівці, кози – 10�30 мл;
· свині – 10�20 мл;
· собаки – 5�15 мл.

За потреби курс лікування повторюють через 2�3 доби.

Застереження

Препарат вводити повільно.

Упаковка

Скляні ампули по 5, 10 мл, скляні флакони по 50, 100, 200, 250, 400 мл,
полімерні флакони по 50, 100, 200 мл.

Умови зберігання

У темному місці при температурі від +2 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: кальцію хлорид гексагідрат –
100 мг.

Фармакологічні властивості

Іони кальцію ущільнюють оболонку клітин, знижують проникність
мембран, виявляючи протизапальну та протинабрякову дію. Кальцій
необхідний для згортання крові, формування кісткової тканини,
функціонального скорочення скелетних та серцевих м’язів.
Препарат має десенсибілізуючі та протиалергійні властивості.

Показання 

Лікування домашніх тварин на початкових стадіях запальних процесів,
при кровотечах, гіперемії та набряку легень, гортані, алергічних захворю�
ваннях та ускладненнях, порушенні обміну кальцію в організмі, як анти�
дот у разі отруєння солями магнію, фтороводневою та щавелевою кисло�
тами, кухонною сіллю.
В акушерсько�гінекологічній практиці – для стимулювання пологової
діяльності та прискорення відділення посліду, при метритах, рахіті, остео�
дистрофії, післяпологовій гіпокальцемії.



Показання

Препарат застосовують коням, великій рогатій худобі, свиням, вівцям,
козам, собакам, котам, хутровим звірам, курям при порушенні обміну
речовин, нестачі вітамінів, як стимулюючий і тонізуючий засіб для під�
вищення опірності організму до захворювань різної етіології (інфекції,
отруєння), поліпшення росту і розвитку тварин, у комплексній терапії при
нестачі кальцію і магнію, при пологах, післяпологових ускладненнях
(післяпологовий парез), у період одужання, після операцій, стресів, для
нормалізації кровотворення і функціонування печінки, при підвищеній
фізичній активності коней (за 2�3 доби до змагань або передбачуваних
навантажень).

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують внутрішньом’язово, підшкірно або внутрішньо�
венно. Вводити препарат слід повільно 1 раз на добу протягом 4�5 днів у
таких дозах на 10 кг маси тіла:

· коні, велика рогата худоба – 0,1�0,3 мл;
· лошата, телята – 0,5�1 мл;
· свині – 0,2�0,5 мл;
· поросята – 0,5�1,5 мл;
· вівці, кози – 0,5�1 мл;
· ягнята, козенята – 0,5�1,5 мл;
· собаки, коти, хутрові звірі – 0,5�2 мл.

Птиці препарат дають перорально з питною водою протягом 4�5 днів у
таких дозах на 1 л води:

· кури�несучки, бройлери – 2�3 мл;
· курчата, молодняк – 1�1,5 мл.

У критичних випадках і при сильному ослабленні тварин препарат засто�
совують у половинній дозі. За потреби проводять повторний курс лікуван�
ня через 8�15 днів.

Застереження

Ін’єкцію більше 10 мл ділять на дві частини і вводять у різні місця.

Упаковка

Скляні флакони темного кольору, поліпропіленові флакони по 10, 20, 50,
100, 200 мл.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, темному місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Рідина жовтого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: бутафосфан – 100 мг, нікоти�
намід – 5 мг, фолієва кислота – 1,5 мг, ціанокобаламін – 0,05 мг.

Фармакологічні властивості

Комплексний препарат на основі бутафосфану і трьох вітамінів групи В
має тонізуючу дію, нормалізує метаболічні і регенеративні процеси, сти�
мулює білковий, вуглеводний і жировий обмін, підвищує резистентність
організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища, інфекцій
і токсинів, сприяє росту та розвитку тварин і птиці.
Бутафосфан – органічна сполука фосфору, стимулює синтез протеїнів,
нормалізує функції печінки, підвищує неспецифічну резистентність ор�
ганізму, сприяє утворенню кісткової тканини. При стресових ситуаціях
нормалізує рівень гідрокортизону, що зберігає енергетичні ресурси ор�
ганізму. Бутафосфан не накопичується в організмі і не дає побічних
ефектів, як стимулюючі засоби і неорганічний фосфор.
Нікотинамід стимулює продукування нікотинаденіндінуклеотидфосфа�
ту (НАДФ) і нікотинаденіндінуклеотиду (НАД), які регулюють
більшість окислювально�відновних реакцій, нормалізує багато видів
обміну, зокрема енергетичний. Бере участь у метаболізмі білків,
жирів, амінокислот, пуринів, тканинному диханні, глікогенолізі, допо�
магає протистояти інфекційним захворюванням, має дезінтоксикаційні
властивості, швидко розподіляється в тканинах і проходить через пла�
центарний бар’єр. У печінці метаболізується до N�метилнікотинаміду,
метилпірідонкарбоксамідів, глюкуроніду і комплексу з гліцином, виво�
диться через нирки з сечею.
Фолієва кислота – один з ферментів синтезу амінокислот, присутня в
обміні холіну, в організмі відновлюється до тетрагідрофолієвої кислоти –
коферменту, який бере участь у багатьох процесах метаболізму. Фолієва
кислота сприяє синтезу амінокислот, нуклеїнових кислот, піримідинів, пу�
ринів, стимулює процес кровотворення (частково еритропоез), необхідна
для нормального утворення і дозрівання мегалобластів.
Ціанокобаламін активує обмін вуглеводів, білків і ліпідів, сприяє син�
тезу лабільних груп в утворенні холіну, метіоніну, нуклеїнових кислот,
креатину, накопиченню в еритроцитах сполук із сульфгідрильними гру�
пами, стимулює функцію кісткового мозку, необхідну для нормоблас�
тичного еритропоезу, нормалізує функціонування печінки і нервової
системи, проникає через плацентарний бар’єр, активізує систему згор�
тання крові, у високих дозах підвищує тромбопластичну активність
і активність протромбіну. Разом з фолієвою кислотою необхідний для
утворення еритроцитів у кістковому мозку. В організмі зв’язується
з білками на 90%, виводиться через нирки і з жовчю.

ФОС-БЕВІТ

розчин для ін’єкцій
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Опис

Рідина світло�жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: вітамін А – 50000±10% МО,
вітамін D3 – 5000±10% МО, вітамін Е – 50±10% мг, вітамін С –
100±5% мг.

Фармакологічні властивості

Препарат містить вітаміни А, D3, Е і С у фізіологічному співвідношенні,
сприяє нормалізації обміну речовин, профілактиці гіпо� та авітамінозів,
а також ускладнень, що розвиваються на їх фоні.
Вітамін А бере участь в окисно�відновних реакціях. Гальмуючи активність
інсуліну, він впливає на вуглеводний і жировий обмін, активізує метаболізм
кальцію і магнію, входить до складу ліпідного шару клітинних мембран.
Вітамін D3 відіграє провідну роль в обміні кальцію і фосфору з моменту
всмоктування з кишковика і до виведення з організму тварини, впливає на
формування і розвиток скелету.
Вітамін Е – антиоксидант, який запобігає окисленню жирних кислот, за�
безпечує стійкість і активність епітелію слизових оболонок статевої сис�
теми, шлунково�кишкового тракту і кон’юнктиви.
Вітаміни А, D3 і Е разом підвищують загальну резистентність організму
тварин, покращують їхній стан, попереджають виникнення рахіту та остео�
маляції.
Вітамін С – потужний антиоксидант, відіграє важливу роль в окисно�
відновних процесах, активізує синтез колагену і проколагену, стероїдних
гормонів і катехоламінів, обмін фолієвої кислоти і заліза. Регулює процес
творення та згортання крові, нормалізує проникність капілярів, має про�
тизапальну і протиалергійну дію.

Показання

Добавка необхідна тваринам і птиці в періоди підвищеної потреби в по�
живних речовинах, особливо високопродуктивним тваринам у стресових
ситуаціях, при зниженні продуктивності, транспортуванні, проведенні ве�
теринарних заходів, зміні складу корму, високих температурах, лактуючим
та вагітним тваринам (у другій половині вагітності), тваринам при пору�
шеннях репродуктивної функції, у комбінованій терапії при інфекційних
та інвазійних захворюваннях, зменшенні несучості, погіршенні заплідню�
ваності інкубаційних яєць і зниженні міцності їхньої шкаралупи.
Препарат запобігає виникненню рахіту, остеомаляції, підвищує плодю�
чість самок і життєздатність молодняку. Використовується як допоміжний
засіб для підвищення стійкості організму до впливу різних токсинів і для
активізації імунологічних реакцій.

ЦЕДА-ВІТ

емульсія для перорального застосування

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально, один раз в 3�4 тижні, попередньо
змішуючи з кормом або питною водою в таких дозах на 10 кг маси тіла:

· велика рогата худоба, коні – 0,3�0,5 мл;
· телята, лошата – 0,4�0,5 мл;
· вівці, кози – 0,5�1 мл;
· свиноматки – 0,3�0,7 мл;
· поросята – 1�1,5 мл;
· собаки, коти – 0,3�0,6 мл;
· хутрові звірі, кролики – 1�1,5 мл.

Одну дозу кормової добавки ділять на три частини і згодовують протягом
3 днів.
Для птиці препарат змішують із водою або кормом і дають 3�4 дні на місяць
у таких дозах на 100 л питної води або 100 кг корму:

· кури�несучки, молодняк – 30�50 мл;
· курчата – 25�30 мл;
· індички, гуси – 60�70 мл;
· індичата, гусенята – 35�40 мл;
· качки – 25�50 мл;
· каченята – 20�35 мл.

За потреби дозу препарату збільшують в 2�3 рази.

Застереження

Перед застосуванням емульсію збовтати.
При розведенні препарат додають у воду і перемішують, а не навпаки.
Невикористаний продукт утилізують згідно з чинними вимогами.

Упаковка

Скляні та полімерні флакони по 10, 50, 100, 200, 1000 мл, полімерні
каністри по 3, 5 л.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 12 місяців.
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АЦЕПРОМАЛ

розчин 1% для ін’єкцій

Застереження

Препарат не дає анальгетичного ефекту, тому для знеболення слід вико�
ристовувати анальгетик. Внутрішньовенне введення здійснювати повіль�
но! Збільшення дози препарату не призводить до пролонгації його дії.
Уникати контакту препарату зі шкірою.
Жеребцям застосовувати препарат, дотримуючись мінімальної дози. До
препарату чутливі собаки великих порід, грейхаунди, боксери та інші
брахіцефальні породи.
У деяких тварин можливе виникнення брадикардії, звуження дихальних
шляхів, незначне зниження температури тіла, при швидкому внутрішньо�
венному введенні можлива серцева аритмія.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозволяєть�
ся через 5 діб. М’ясо, отримане раніше вказаного терміну, утилізують або
згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку ветеринарного
лікаря. Людям вживати в їжу молоко можна через 1 добу, до цього момен�
ту його слід утилізувати або випоїти непродуктивним тваринам. 

Упаковка 

Скляні флакони темного кольору, поліпропіленові флакони по 10, 20, 50,
100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +4 до +25 °С.
Після відкриття флакона препарат зберігати в холодильнику та викорис�
тати протягом 30 діб.
Термін придатності – 2 роки.

Опис

Рідина жовтуватого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: ацепромазину малеат – 10 мг.

Фармакологічні властивості

Ацепромазину малеат – нейролептик групи фенотіазинів, препаратів
седативноі дії. Застосування його у вигляді розчину для ін’єкцій 1%
забезпечує заспокійливу і міорелаксантну дію  шляхом зниження збуд�
ження центральної нервової системи. Водночас препарат має гіпо�
термічну, гіпотензивну, протигістамінну, адренолітичну, спазмолітичну,
протиблювальну дію, посилює снодійні та місцево анестезуючі засоби.
При внутрішньовенному введенні дія препарату проявляється через 5�8
хвилин, а при внутрішньом’язовому – через 15�25 хвилин. Заспокійли�
вий ефект триває до години. При парентеральному введенні ацепромази�
ну малеат швидко проникає в усі тканини.
Метаболізм ацепромазину малеату відбувається в печінці, а виведення –
через нирки.

Показання 

Препарат застосовують тваринам для премедикації перед хірургічним
втручанням за 15�20 хвилин до введення основного анестетика, для
ослаблення болю, заспокоєння агресивних тварин перед оглядом і
транспортуванням, як спазмолітик (для коней).

Протипоказання

Не призначати тваринам із порушеннями функцій печінки, серця, легень,
цукровим діабетом та під час вагітності. Не застосовувати при гіпотермії,
гіпотензії, кровотечах зі значною втратою крові, інтоксикації стрихніном.
Не використовувати разом з органофосфатами (інсектицидами), місцеви�
ми анестетиками.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують одноразово, вводять повільно внутрішньовенно
або глибоко внутрішньом’язово (жеребцям та котам лише внутрішньо�
м’язово). Дози препарату для різних видів тварин указані в таблиці.

0,05-0,1

0,1-0,15

0,1-1

0,2-1,5

0,05-0,1

0,1-0,15

0,5-1

1-1,5

0,3-0,5

0,5-1

0,5-1

1-1,5

0,5-1

в/в

в/м

в/в

в/м

в/в

в/м

в/в

в/м

в/в

в/м

в/в

в/м

в/м

0,05

0,1

0,5

1

0,1

0,15

0,5

1

0,3

0,5

0,5

1

0,7

Доза, мл / 10 кг маси тілаСпосіб

застосування Допустима Оптимальна
Вид тварин

Велика рогата худоба

Вівці, кози

Коні

Свині масою до 50 кг

Свині масою понад 50 кг

Собаки

Коти

в/в – внутрішньовенно, в/м – внутрішньом’язово
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КАЛІПСОВЕТ ПЛЮС

розчин для ін’єкцій

У разі передчасного виходу з наркозу препарат застосовують повторно –
в об’ємі 1/5–1/2 від розрахованої дози. Для посилення анастезуючої дії
препарат комбінують із Седацилом та Ацепромазином.
Препарат можна поєднувати в одному шприці з ксилазином, ромпуном,
рометаром, седацилом. Спочатку в шприц набирають Каліпсовет плюс
і лише після цього ксилазин. Змішування препарату з розчинами барбіту�
ратів призводить до утворення осаду. 

Застереження

Після застосування препарату іноді спостерігається підвищений тонус
м’язів, тахікардія, салівація, пригнічене дихання. У котів можуть виника�
ти міоклінічні посіпування або клонічні судоми. Суміш препарату з ксила�
зином може спричинити у собак серцеву аритмію, набряк легень,
пригнічене дихання, тому комбінацію цих речовин слід використовувати
обережно! Поєднання з еуфіліном може викликати судоми, які можна
усунути, використовуючи Тіопенат.
При відкриванні очей під час наркозу необхідно зрошувати роговицю для
попередження її висихання.

Упаковка 

Ампули по 2, 5, 10 мл, флакони по 10, 20, 50, 100 мл.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, темному, недоступному для дітей місці
при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад

100 мл препарату містить діючу речовину: кетаміну гідрохлорид в перера�
хунку на кетаміну основу – 5 г.

Фармакологічні властивості

Препарат має анальгетичну та наркозну дію. Міорелаксація після засто�
сування препарату виражена менше. Після внутрішньовенного введення
дія починається через 30�60 секунд, після внутрішньом’язового – через
3�10 хвилин і триває 10�60 хвилин і більше, залежно від способу введен�
ня, дози і виду тварини. При внутрішньом’язовому застосуванні препарат
діє довше, ніж при внутрішньовенному. Препарат не пригнічує дихання і
стимулює роботу серцево�судинної системи.

Показання 

Застосовують для наркозу і загальної анальгезії при болісних утручаннях
(огляд неспокійних тварин, катетеризація, скресання абсцесів, екстракція,
чистка зубів тощо), хірургічних утручаннях (кастрація, оваріоектомія, кос�
метичні операції, операції на органах грудної і черевної порожнини тощо).
Препарат використовують самостійно і в комбінації з нейролептиками
(ксилазин), холінолітиками (атропіну сульфат), іншими інгаляційними
і неінгаляційними засобами для наркозу, міорелаксантами (при операціях
на глотці, гортані, матці, органах грудної і черевної порожнини). Поєднан�
ня препарату з нейролептиками посилює і подовжує анальгезію і наркоз.
Премедикація атропіном за 10�15 хвилин до застосування препарату підси�
лює дію останнього і знижує ризик його негативного впливу. Можливе
повторне введення препарату у разі передчасного виходу з наркозу.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до препарату, гіпертензії,
серцевій і печінковій недостатності, аневризмі артерій, геморагічному
інсульті. Не застосовувати як монотерапію при складних та довготривалих
хірургічних втручаннях. Не використовувати для коней.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовується внутрішньом’язово або внутрішньовенно.
Дози препарату, спосіб застосовування та дози для премедикації атропіну
сульфатом для різних видів тварин вказані в таблиці.

Доза препарату,

мл/1 кг маси тіла

0,2-0,24

0,2

0,2

0,2-0,3

0,5

Доза для премедикації,

мг/1 кг маси тіла

0,2-0,4

0,2-0,4

0,44

0,2

—

Вид тварин

Вівці, кози

Свині

Собаки

Коти

Птиця

Застосування

внутрішньовенно,
внутрішньом’язово

внутрішньовенно,
внутрішньом’язово

внутрішньом’язово

внутрішньом’язово

внутрішньом’язово
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ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД

розчин 2% для ін’єкцій

Для подовження дії анестетика на кожні 10 мл розчину лідокаїну гідро�
хлориду додають 0,1 мл розчину адреналіну 0,1%.

Застереження

Обережно призначати тваринам із захворюваннями печінки, застійною
серцевою недостатністю, у стані шоку і гіповолемії з вираженим при�
гніченням дихання, гіпоксією, під час лактації. В останньому разі препарат
застосовують лише тоді, коли передбачувана користь для самки переви�
щує потенційний ризик для молодняка. Не змішувати з іншими лікарськи�
ми засобами в одному шприці. Не поєднувати із барбітуратами, кураре�
подібними препаратами, з препаратами, які пригнічують або збуджують
ЦНС. При використанні у терапевтичних дозах побічних ефектів не спо�
стерігається, однак з боку нервової системи та органів чуття можливі
пригнічення або збудження, дезорієнтація, блювання, спітніння, пору�
шення зору, тремор, судоми, пригнічення дихання, апноє. Після введення
великих доз препарату можливі зниження артеріального тиску, бради�
кардія, аритмія, шок, зупинка серця, інколи – алергічні реакції. При пот�
раплянні голки в судину, а лідокаїну в кров можливе виникнення колапсу.
В такому разі необхідно застосувати судинозвужувальні та серцеві засоби.
При передозуванні можливі сонливість, порушення зору, блювання, зни�
ження артеріального тиску, тремтіння м’язів. У разі швидкого введення
виникають гіпотензія, судинний колапс, судоми, пригнічення дихального
центру. Можливі алергічні реакції з настанням анафілактичного шоку.
При зменшенні частоти серцевих скорочень дозволяється ввести 0,5�1 мг
атропіну сульфату.

Упаковка 

Скляні флакони по 10, 20, 50, 100 мл, скляні та поліпропіленові ампули
по 5, 10 мл.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, темному місці при температурі від +3 до
+25 °С.
Після відкриття флакона препарат зберігати в холодильнику та викорис�
тати протягом 10 діб.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад 

1 мл препарату містить діючу речовину: лідокаїну гідрохлорид – 20 мг.

Фармакологічні властивості

Лідокаїну гідрохлорид – похідна ацетаніліду, належить до групи аміно�
амідних місцевоанестезуючих засобів, що позбавляють больової чутли�
вості на обмеженій ділянці тіла. Дія полягає у стабілізації нейрональної
мембрани, зниженні її проникності для іонів натрію, що перешкоджає
проведенню імпульсів нервовими волокнами. Можливий антагонізм із
іонами кальцію. Лідокаїн швидко гідролізується в слаболужному середо�
вищі тканин і після короткого латентного періоду діє протягом 60�90 хви�
лин. Його анестезуюча дія в 2�6 разів сильніша за прокаїн, але знижуєть�
ся при тканинному ацидозі. 
Ефективний при усіх видах місцевого знеболення, має помірні вазодила�
таційні та седативні властивості. При внутрішньом’язовому введенні мак�
симальна концентрація в крові досягається через 5�15 хвилин, анестезу�
юча дія починається через 2�5 хвилин і триває близько 90 хвилин. 
При місцевому застосуванні розчин всмоктується протягом 7�20 хвилин,
залежно від дози і місця нанесення. У плазмі крові зв’язується з білками на
50�80%, метаболізується у печінці і виводиться через 4�5 годин нирками
близько 90% у формі метаболітів і близько 10% – у незміненому вигляді.

Показання 

Великій рогатій худобі, вівцям, козам, коням, свиням, собакам та котам
для всіх видів місцевої анестезії (поверхнева, інфільтраційна, провіднико�
ва, епідуральна, спинальна, внутрішньосуглобова), лікувальних блокад
периферичних нервів, нервових сплетінь при больових синдромах і гост�
рих запальних процесах.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до діючих речовин
препарату та іншим амідним лікарським засобам, під час вагітності, при
важких кровотечах або інфікуванні місць можливої ін’єкції, захворюван�
нях серцево�судинної системи, порушеннях функції печінки, що супро�
воджуються зниженням печінкового кровотоку.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують у вигляді розчинів 0,25, 0,5 та 1%, для приготуван�
ня яких в шприц до однієї частини препарату відповідно добирають 7, 3 або
1 частину води для ін’єкцій. Максимально допустима доза за діючою речо�
виною на 1 кг маси тіла становить: для котів – 2 мг, для великої рогатої ху�
доби, овець, кіз, коней, свиней, собак – 4 мг.
Дози препарату та концентрації розчину лідокаїну гідрохлориду для різних
цілей вказані в таблиці.

0,8-1,6

0,4-0,8

0,2-0,4

0,1-0,2

0,1-0,2

0,6-0,8

0,3-0,4

0,15-0,2

0,07-0,1

0,07-0,1

Доза, мл / 1 кг маси тіла

ВРХ, вівці, кози,

коні, свині, собаки
Коти

Мета застосування

Інфільтраційна анестезія

Лікувальна блокада

Поверхнева анестезія шкірних

покривів, слизових і синовіаль-

них оболонок, провідникова,

епідуральна анестезія

Спинальна анестезія

Розчин лідо-

каїну гідро-

хлориду, %

0,25

0,5

1

2

2
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ЛІТАРЗИН

розчин для ін’єкцій

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують собакам внутрішньом’язово у таких дозах:
· на 10 кг маси тіла – 0,6 мл;
· на 20 кг маси тіла – 1,2 мл;
· на 30 кг маси тіла – 1,8 мл.

Можна вводити за допомогою «літаючого» шприца.

Застереження

У деяких тварин можуть виникнути парасимпатичні побічні ефекти
(гіперсалівація, брадикардія), що усуваються шляхом застосування анти�
холінергічних препаратів (розчин атропіну сульфату 0,1% тощо). 
Дія препарату короткотривала, тому тварину необхідно зафіксувати або
ізолювати якнайшвидше.
Продаж та зберігання препарату здійснюється згідно з вимогами, вста�
новленими до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та пре�
курсорів.

Упаковка 

Скляні ампули по 2 мл, флакони по 10, 20, 50 мл.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, темному місці при температурі від
+4 до +25 °С. 
Термін придатності – 18 місяців.

Опис

Рідина жовтого кольору, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: ксилазину гідрохлорид – 300 мг,
ацепромазину малеат – 40 мг, кетаміну гідрохлорид – 20 мг.

Фармакологічні властивості

Комплекс седативних речовин у складі препарату забезпечує швидку за�
спокійливу та міорелаксантну дію.
Ксилазину гідрохлорид є антагоністом альфа�2�адренорецепторів і нале�
жить до седативних та анальгетичних засобів із релаксантною дією на
м’язи. Через пригнічення проходження імпульсів по сенсорних шляхах
центральної нервової системи ксилазин залежно від дози зумовлює за�
спокійливу, знеболюючу або міорелаксантну дію.
Ацепромазину малеат є деривативом фенотіазину і має седативні,
спазмолітичні та протиблювальні властивості.
Кетаміну гідрохлорид – швидкодіючий загальний анестетик, дає анальге�
тичний ефект, не пригнічує роботу серцево�судинної та дихальної систем.

Показання 

Застосовують для тимчасового знерухомлення собак при відлові безпри�
тульних тварин, транквілізації або заспокоєння їхньої агресивної по�
ведінки.

Протипоказання

Немає.
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РОЗЧИН НОВОКАЇНУ 0,5%

розчин для ін’єкцій

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до новокаїну. Не вво�
дити у місця з гіпотензією та гнійними процесами.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат підігрівають до температури тіла тварини
і вводять підшкірно, внутрішньом’язово, внутрішньовенно або внутріш�
ньоаортально.
Максимальні одноразові дози на 1 тварину становлять:

· коні – 400�500 мл;
· велика рогата худоба – 300�400 мл;
· кози, вівці, свині – 100�150 мл;
· собаки – 60�100 мл.

Внутрішньовенно препарат вводити повільно!

Застереження

Внутрішньовенні ін’єкції препарату в максимальних дозах викликають
збудження.
Препарат несумісний з танідами, лугами, окисниками, солями важких
металів, гексаметилентетраміном (уротропіном), сульфаніламідами
(останні послаблюють анестезуючу дію новокаїну).

Упаковка 

Скляні та полімерні ампули по 5, 10, 20 мл, скляні та полімерні флакони
по 20, 50, 100, 200 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +3 до +25 °С.
Після відкриття ампули препарат використати негайно, після відкриття
флакона – зберігати в холодильнику та використати протягом 7 діб.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Рідина безбарвна, стерильна.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: новокаїн – 5 мг.

Фармакологічні властивості

Новокаїн належить до засобів місцевої анестезії. Механізм дії зумовлений
блокадою натрієвих каналів, гальмуванням проникнення калію, знижен�
ням напруженості фосфоліпідного шару клітинних мембран, пригнічен�
ням окисно�відновних процесів та генерування нервових імпульсів. При
надходженні у кров зменшує утворення ацетилхоліну, збудливість пери�
феричних холінореактивних систем, спазми гладкої мускулатури, збуд�
ливість серцевого м’язу і моторних зон кори головного мозку, блокує ве�
гетативні ганглії.
При парентеральному введенні добре всмоктується, ступінь абсорбції за�
лежить від місця, способу та дози введення. Швидко гідролізується есте�
разами й холінестеразами плазми крові та тканин з утворенням двох ос�
новних фармакологічно активних метаболітів: діетиламіноетанолу, який
забезпечує анестезуючу і помірну судинорозширювальну дію, та пара�
амінобензойної кислоти, яка є складовою фолієвої кислоти, проявляє ан�
тигістамінну дію, бере участь у процесах детоксикації та є антагоністом
сульфаніламідних препаратів.

Показання 

Застосовують для інфільтраційної анестезії у хірургії, проведення ново�
каїнових блокад, зняття судом у поєднанні зі специфічними та симптома�
тичними засобами при виразках шлунку, атонії передшлунків та кишкови�
ка, диспепсії, спастичних коліках, непрохідності кишковика, перитоніті,
ретикулоперитоніті, бронхопневмонії, катаральній пневмонії, гіперемії,
набряку легень, випадінні матки, піхви або прямої кишки, метриті, зат�
римці посліду, серозно�катаральному маститі, ревматичному запаленні
копит, пододерматиті, запаленні мязів та суглобів, при ранах, що повіль�
но гранулюються, виразках, норицях, міозитах, папіломатозах.
Використовують для розчинення антибіотиків з метою знеболення місць
введення та пролонгування їх дії.
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РОЗЧИН НОВОКАЇНУ 2%
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Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат підігрівають до температури тіла тварини
і вводять внутрішньом’язово або внутрішньовенно.
Дози та способи введення препарату залежать від мети використання
(інфільтрування розчину в тканини в місці проходження нерву, епідураль�
не введення).
Максимальні одноразові дози на 1 тварину становлять:

· коні – 125 мл;
· велика рогата худоба – 100 мл;
· кози, вівці – 25 мл;
· свині – 37,5 мл;
· собаки – 25 мл.

Внутрішньовенно препарат вводити повільно!

Застереження

Внутрішньовенні ін’єкції препарату у максимальних дозах викликають
збудження.
Не перевищувати максимальних доз!

Упаковка 

Скляні та полімерні ампули по 5, 10, 20 мл, скляні флакони по 50, 100,
200, 250 мл, полімерні флакони по 50, 100, 200 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +3 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: новокаїн (прокаїну гідрохлорид) –
20 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат для місцевої анестезії, яка виникає через перебудову вегета�
тивної іннервації. Терапевтична дія препарату настає через 15�25 хви�
лин і триває понад 48 годин з моменту введення. Через інтерорецептори
новокаїн впливає на обмін речовин в організмі, знижує збудливість
центральної нервової системи, покращує синтез фолієвої кислоти,
фагоцитарну здатність клітин, збільшує вміст тканинних ферментів,
знижує інтенсивність перебігу запальних процесів і пришвидшує оду�
жання тварин.

Показання 

Застосовують для провідникової анестезії в хірургії, зняття спазмів
кишковика, лікувальних блокад в патогенетичної терапії цілої низки
захворювань.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до новокаїну. Препа�
рат несумісний з танідами, лугами, окиснювачами, солями важких ме�
талів, гексаметилентетраміном (уротропіном), сульфаніламідами.
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СЕДАЦИЛ

розчин 2% для ін’єкцій

Застереження

Препарат не дає анальгетичного ефекту, тому для знеболення слід вико�
ристовувати анальгетик.
За тваринами, що перебувають під седативним впливом препарату, не�
обхідно спостерігати доти, поки вони не прийдуть до нормального стану.
У собак і котів застосування препарату може викликати блювання, тому
для них доцільна попередня голодна дієта протягом 12 годин. Якщо кіт не
голодував до анестезії, то ін’єкції Седацилу і Кетаміну роблять з інтерва�
лом 20 хвилин.
Велика рогата худоба дуже чутлива до ксилазину, тому вкрай важливо
точно визначити дозу. Попереднє введення атропіну зменшить ймовір�
ність розвитку брадикардії і гіперсалівації.
Після останнього застосування препарату забій тварин на м’ясо дозво�
ляється через 4 доби. Людям вживати в їжу молоко можна через 5 діб,
до цього моменту м’ясо і молоко утилізують або згодовують непродук�
тивним тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка

Скляні ампули по 2 мл, скляні флакони по 20 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: ксилазину гідрохлорид – 20 мг.

Фармакологічні властивості

Ксилазин є сильнодіючим антагоністом альфа�2�адренорецепторів і на�
лежить до седативних, анальгетичних препаратів з розслаблюючою дією
на м’язи. Має фармакологічні властивості, схожі з морфіном, але не вик�
ликає збудження ЦНС у котів, коней та великої рогатої худоби. Через
пригнічення проходження імпульсів по сенсорних шляхах ЦНС ксилазин
залежно від дози спричиняє заспокійливу, болезаспокійливу або міоре�
лаксуючу дію.

Показання

Застосовують великій рогатій худобі, коням, собакам, котам для змен�
шення больової реакції при хірургічних втручаннях, діагностичних
дослідженнях і для заспокоєння агресивних тварин. Рекомендується пе�
ред введенням ін'єкційного або інгаляційного наркозу.

Протипоказання

Не призначати самкам в останню третину вагітності, собакам і котам при
скручуванні шлунку і при підозрі на закупорку стравоходу. Не застосову�
вати разом з іншими транквілізаторами.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують підшкірно, внутрішньом’язово або внутрішньо�
венно в наступних дозах:
· Велика рогата худоба на 10 кг маси тіла (внутрішньом’язово):

– 0,025 мл – незначний седативний ефект, легке розслаблення м’язів,
помірна анальгезія;
– 0,05 мл – середній седативний ефект, розслаблення м’язів і анал�
гезія, достатні для проведення невеликих операцій;
– 0,1 мл на – сильний прояв всіх ефектів, в поєднанні з місцевою або
провідниковою анестезією застосовують при складних хірургічних втру�
чаннях.

При внутрішньовенному введенні дозу препарату зменшують на 50%.
· Коні на 10 кг маси тіла:

– внутрішньовенно – 0,4 мл;
– внутрішньом’язово – 1 мл.

· Собаки (внутрішньом’язово) – 0,15 мл на 1 кг маси тіла.
· Кішки (підшкірно, внутрішньом’язово) – 0,15 мл на 1 кг маси тіла.
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ТІОПЕНАТ

порошок водорозчинний для ін’єкцій

Для введення тварин в наркоз препарат застосовують внутрішньовенно,
доза становить 7�15 мг на 1 кг маси тіла. Першу третину ін’єкції вводять
повільно з метою запобігання зупинки дихання, другу третину – після
стабілізації дихання, решту препарату – після припинення тахікардії.
При використанні препарату (особливо для собак) доцільно проводити
премедикацію, це дозволить уникнути можливих реакцій збудження,
сприятимете скороченню періоду виходу з наркозу та зменшенню дози.
Продуктивним тваринам препарат використовують лише внутрішньовен�
но. Іншим тваринам, за неможливості внутрішньовенного введення, пре�
парат вводять внутрішньобрюшинно.
Для досягнення більш тривалого наркозу застосовують інші анестетики.
В окремих випадках допускається одне повторне введення, за умови, що
сумарна доза тіопенталу натрію не перевищуватимете 35 мг на 1 кг маси
тіла.
Доза 60 мг на 1 кг маси тіла використовується для швидкої та безболісної
евтаназії тварин.

Застереження

Не застосовувати розчини з вмістом діючої речовини менше 1,5%. При
введенні у вену не допускати потрапляння розчину у підшкірну кліткови�
ну, це може спричинити її некроз. 
З натрію тіопенталом не сумісні: аміназин, амікацину сульфат, атропіну
сульфат, гідроморфін, дімедрол, діменгідринат, дитилін, інсулін, морфіну
сульфат, розчин Рінгера, антибіотики із груп пеніциліну і тетрацикліну.
Препарат реалізується за дорученням підприємств ветеринарної медици�
ни або за рецептом ветеринарного лікаря.

Упаковка 

Скляні та полімерні флакони по 0,5, 1, 2, 5 г.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у темному місці при температурі до +25 °С.
Приготований розчин використати протягом доби.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Порошок світло�жовтого кольору, дрібнокристалічний, гігроскопічний,
з легким специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить: тіопентал натрію – 950 мг, карбонат натрію
безводний – 50 мг.

Фармакологічні властивості

Тіопентал натрію – похідна барбітурової кислоти із групи тіобарбіту�
ратів, спричиняє швидке гальмування ГАБК�рецепторів центральної нер�
вової системи, що дає анестезуючий, гіпнотичний та снодійний ефект у
першу хвилину після застосування препарату.
Препарат сприяє міорелаксації, пригнічуючи полісинаптичні рефлекси та
гальмуючи їх проведення по вставних нейронах спинного мозку, знижує
інтенсивність метаболічних процесів у головному мозку, утилізацію моз�
ком глюкози та кисню. Снодійний ефект виявляється у прискоренні про�
цесу засинання та зміні структури сну. Залежно від дози пригнічує дихаль�
ний центр та зменшує його чутливість до вуглекислого газу, виявляє
кардіодепресивну дію.

Показання 

Застосовують домашнім і продуктивним тваринам (собаки, коти, вівці,
кози, свині, велика рогата худоба, коні) як самостійний засіб для наркозу
при нетривалому хірургічному або діагностичному втручанні (не більше
20�25 хвилин), а також для ввідного і базового наркозу з подальшим ви�
користанням інших анальгетиків або міорелаксантів.
За критичного стану хворих тварин (із безнадійним діагнозом) препарат
застосовують для швидкої і безболісної евтаназії. 

Протипоказання

Не призначати тваринам із вираженою патологією печінки, недостатньою
функцією нирок, при лихоманці, сильному виснаженні. 
Не вводити в артерії!

Спосіб застосування та дози

Розчин препарату готують асептично перед використанням, розчиняючи
порошок у стерильній дистильованій воді або розчині натрію хлори�
ду 0,9%. Для дрібних тварин готують розчини 2,5%, для великих – 5%
(інколи – 10%). Це відповідно дорівнює 25, 50 та 100 мг препарату на
1 мл. При виготовленні розчинів 2,5, 5 та 10% препарат розчиняють у
теплому стерильному розчиннику з розрахунку 5�8 мл на 1 г та доводять
до об’ємів 40, 20 та 10 мл, відповідно.



Опис

Рідина безбарвна, прозора, желеподібна, зі слабким специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини: полігексаметиленгуанідина
гідрохлорид – 6,5 г, додецилдипропілена триамін – 6,5 г.

Фармакологічні властивості

Препарат діє бактерицидно та спороцидно на більшість грампозитивних і
грамнегативних бактерій – Brucella spp., Clostridium spp., Klebsiel#
la spp., Listeria spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp.,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Campylobacter jejuni, C. fetus,
E. coli, Lactobacillus arten, Mycobacterium tuberculosis, Yersinia entero#
colitica тощо, віруцидно – на РНК�вмісні віруси Avibirnavirus, Para#
mixovirus, Orthomixovirus і ДНК�вмісні віруси Parvovirus, Dependo#
virus, Aviadenovirus, Avipoxvirus, Circovirus, антипротозойно – на
еймерії E. tenella, Е. maxima, E. acervulina, E. necatrix, Е. mitis тощо,
фунгіцидно – на гриби Aspergillus spp., Candida albicaus, Trichophyton
spp., Saccharomyces cerevisia тощо, має дезодоруючі властивості.

Показання 

Дезінфекція (або мийка та дезінфекція), деконтамінація і дезинвазія
об’єктів, що підлягають ветеринарному нагляду, а саме:

· дільниць технологічного циклу птахівничої галузі (передінкубаційна са�
нація яєць, інкубаторів, забезпечення чистоти системи водопостачання і
підтримки оптимального бактеріального фону питної води);

· обладнання боєнь і цехів із переробки м’ясних, молочних та інших про�
дуктів тваринництва;

· торгівельних, лабораторних приміщень, їхнього інвентарю;
· транспортних засобів для перевезення продукції тваринництва та в зонах

карантину;
· тваринницьких приміщень, будок, кліток та інших місць утримання

дрібних тварин і птиці, особливо після їх дегельмінтизації;
· водопровідних систем та ліній подачі рідких кормів у свинарниках

та на звірофермах.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують у вигляді робочих розчинів, які готують шляхом
змішування концентрату з водопровідною водою.
Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки
поверхонь об’єктів знезараження.
Профілактичну, вимушену, поточну та заключну дезінфекцію при інфек�
ційних захворюваннях бактеріальної та вірусної етіології, включаючи
туберкульоз, проводять шляхом протирання поверхонь губкою або їх

зрошення за допомогою дрібнодисперсних оприскувачів. Оптимальним
є витрачання 0,3�0,4 л робочого розчину на квадратний метр поверхонь.
Для дезінфекції використовують робочі розчини таких концентрацій:

· 0,1% (10 мл на 10 л води) – санація доїльного обладнання, молокопе�
реробних об’єктів, годівниць, поїлок для тварин і птиці;

· 0,25% (25 мл на 10 л води) – профілактична дезінфекція приміщень та
інвентарю в присутності тварин або птиці, дезінфекція інкубаційних яєць;

· 0,5% (50 мл на 10 л води) – асептичне прибирання боєнь, м’ясопере�
робних цехів, холодильних камер, санація обладнання інкубаторів,
торгівельних, лабораторних приміщень, транспортних засобів;

· 1% (100 мл на 10 л води) – профілактична дезінфекція обладнан�
ня, бункерів, приміщень кормоцехів, знезараження інструментів для
стрижки;

· 1,5% (150 мл на 10 л води) – поточна дезінфекція тваринницьких
приміщень під час санітарних розривів, дезінфекція коліс транспортних
засобів при перетині зон карантину;

· 2% (200 мл на 10 л води) – дезінвазія при протозойних хворобах
тварин та птиці, дезінфекція місць утримання хворих тварин та птахів,
зокрема при контамінації приміщень мікобактеріями;

· 3% (300 мл на 10 л води) – вимушена та поточна дезінфекція в
комплексі заходів з оздоровлення господарств від туберкульозу.

Застереження

Персонал, що контактує з розчинами препарату, повинен дотримуватися
правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препа�
ратами.
При роботі з препаратом необхідно використовувати захисний одяг
(халат, шапочка, фартух із проґумованої тканини, ґумове взуття,
ґумові рукавички, герметичні захисні окуляри, респіратор тощо). 
Розчини концентрацією понад 3% можуть спричиняти подразнення
шкіри, тому при роботі з ними слід використовувати ґумові рукавички та
захисні окуляри. При потраплянні нерозведеного препарату на відкриті
ділянки шкіри негайно промити їх проточною водою.
Під час роботи з препаратом забороняється палити, вживати їжу та напої.
Після закінчення робіт ретельно вимити обличчя та руки теплою водою
з милом.

Упаковка 

Скляні флакони по 50, 100, 300, 500, 1000 мл, каністри по 3, 5, 10, 20 л.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, захищеному від прямих сонячних про�
менів, недоступному для дітей місці при температурі від 0 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

БІ-ДЕЗ

розчин для дезінфекції
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Опис

Рідина безбарвна або ледь жовтуватого кольору, прозора, злегка опалес�
цююча, зі слабким специфічним запахом, піниться при збовтуванні.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: бензалконію хлорид – 200 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат має бактерицидну і спороцидну дію на грампозитивні та грам�
негативні бактерії – Brucella spp., Clostridium spp., E. coli, Klebsiella spp.,
Listeria spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylo#
coccus spp., Streptococcus spp., Вас. larvae, Bac. altei, фунгіцидну дію
на Aspergillus spp., Candida albicaus, Trichophyton spp., Saccharomyces
cerevisia, Ascosferius apis, віруцидну дію на парамікровіруси, каліцивіру�
си, рабдовіруси, дезінвазійну дію на нематоди та ооцист еймерій.
Робочі розчини не пошкоджують металеві предмети, фарбовані поверхні
будівельних конструкцій, пластмасу та тканини.

Показання 

Санація та дезінфекція тваринницьких і птахівничих приміщень, місць
реалізації продукції тваринництва та птахівництва, цехів із переробки
м’яса та молока, забійних цехів, конур, кліток та інших місць утримання
дрібних тварин і птахів, особливо після їх дегельмінтизації. Знезаражен�
ня вуликів, соторамок і знаряддя бджільництва від аскоферозу, аспер�
гильозу, парагнильцю, американського та європейського гнильцю, нозе�
матозу бджіл. Дезінфекція інших об’єктів, які підлягають ветеринарному
нагляду, – технологічного та санітарно�технічного обладнання, транспор�
ту, резервуарів, систем водопостачання, інструментів, інвентарю тощо.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують у вигляді робочих розчинів, які готують шляхом
змішування концентрату з нехлорованою водою. Дезінфекцію проводять
після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об’єктів знеза�
раження. Під час дезінфекції поверхні протирають губкою або зрошують
за допомогою дрібнодисперсних оприскувачів до повного зволоження.
Для дезінфекції використовують робочі розчини таких концентрацій:

· 0,1% (10 мл на 10 л води) – санація молокопереробного обладнання,
годівниць, поїлок у присутності тварин;

· 0,25% (25 мл на 10 л води) – профілактична дезінфекція приміщень та
інвентарю у присутності тварин, санація водопровідних систем;

· 0,5% (50 мл на 10 л води) – асептичне прибирання боєнь, переробних
цехів, торгівельних, лабораторних приміщень, транспортних засобів,
замочування спецодягу перед пранням;

· 1% (100 мл на 10 л води) – планова дезінфекція під час санітарних
розривів у тваринницьких приміщеннях;

· 1,5% (150 мл на 10 л води) – дезінвазія після дегельмінтизації
та знезараження місць утримання тварин та птиці з інфекційними захво�
рюваннями;

· 0,05% (50 мл на 100 л води) – запобігання розмноженню зелених
водоростей та інших мікроорганізмів у закритих басейнах або системах
водопостачання (такі обробки доцільно проводити раз на тиждень);

· 2,5% (25 мл на 1 л води) – дезінфекція пасік із хворими бджолами; 
· 1,5% (15 мл на 1 л води) – планово�профілактична дезінфекція

здорових та умовноздорових пасік;
· 0,5% (5 мл на 1 л води) – планово�профілактична дезінфекція

благополучних пасік навесні та восени.
Дезінфекцію вуликів, соторамок (без меду), бджолярського інвентарю
проводять при температурі повітря вище +12 °С за допомогою оприску�
вачів типу «Росинка», добре зволожуючи всі поверхні. Оброблені предме�
ти щільно закривають поліетиленовою плівкою на 10�12 годин, після чого
промивають водою і висушують. Так само, але розчином 1,5% проводять
планово�профілактичні дезінфекції здорових та умовноздорових пасік.
Дезінфекцію благополучних пасік проводять 2 рази на рік – під час весняної
та осінньої ревізії. Зволоженою губкою протирають усі зовнішні та доступні
внутрішні стінки вуликів, дерев’яні частини соторамок.

Застереження

Персонал, що контактує з розчинами препарату, повинен дотримуватися пра�
вил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. 
Приготування робочих розчинів проводити в провітрюваному приміщенні.
Не застосовувати препарат у присутності тварин, птиці та бджолородин.
Мило та миючі засоби дещо знижують активність препарату. Розчини
концентрацією понад 2% можуть спричиняти подразнення шкіри, тому
при роботі з ними слід використовувати ґумові рукавички та захисні оку�
ляри. При потраплянні нерозведеного препарату на шкіру негайно про�
мити її проточною водою та змастити пом’якшуючим кремом, при
потраплянні в очі – промити їх великою кількістю води і закапати розчи�
ном сульфацилу натрію 20% (альбуцидом). Під час роботи з препаратом
забороняється палити, вживати їжу та напої. Після закінчення робіт ре�
тельно вимити обличчя та руки теплою водою з милом.

Упаковка 

Полімерні флакони по 20, 50, 100, 200, 500, 900, 1000 мл, пластикові
каністри по 5, 10 л.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у темному, захищеному від прямих сонячних про�
менів, добре провітрюваному місці при температурі від +1 до +20 °С.
Термін придатності – 4 роки.
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БРОВАДЕЗ-20

розчин для дезінфекції



БРОВАДЕЗ-ПЛЮС

розчин для дезінфекції

Опис

Рідина світло�блакитного кольору, прозора, зі слабким специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини: диметилдиалкіламонію хлорид –
10%, дидецилдиметиламонію хлорид – 5%, етилендіамін�тетра�оцтова
кислота – 7%.

Фармакологічні властивості

Препарат має бактерицидну та спороцидну дію на більшість грампози�
тивних і грамнегативних бактерій – Brucella spp., Clostridium spp.,
Klebsiella spp., Listeria spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonel#
la spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Campylobacter jejuni,
C. fetus, E. coli, Lactobacillus arten, Mycobacterium tuberculosis, Yersinia
enterocolitica тощо, віруцидну дію на РНК�вмісні віруси – Avibirnavi#
rus, Paramixovirus, Orthomixovirus, ДНК�вмісні віруси – Parvovirus,
Dependovirus, Aviadenovirus, Avipoxvirus, Circovirus.
Препарат діє антипротозойно на еймерії E. tenella, Е. maxima, E. acer#
vulina, E. necatrix, E. mitis тощо, фунгіцидно на гриби Aspergillus spp.,
Candida albicaus, Trichophyton spp., Saccharomyces cerevisia тощо, ал�
гацидно на зелені водорості, має дезодоруючі властивості.

Показання 

Дезінфекція, деконтамінація та дезінвазія об’єктів, які підлягають вете�
ринарному нагляду, а саме:

· дільниць технологічного циклу птахівничої галузі (передінкубаційна
санація яєць, інкубаторів, системи водопостачання, підтримка оптималь�
ного бактеріального фону питної води);

· обладнання боєнь і цехів із переробки м’яса та молока;
· торгівельних, лабораторних приміщень, їхнього інвентарю;
· транспортних засобів, зокрема в зонах карантину;
· тваринницьких приміщень, будок, кліток та інших місць утримання

дрібних тварин і птиці, особливо після їх дегельмінтизації;
· водопровідних систем та ліній подачі рідких кормів у свинарниках та на

звірофермах;
· технологічних басейнів та систем зберігання води.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують у вигляді робочих розчинів, які готують шляхом
змішування концентрату з нехлорованою водою. Дезінфекцію проводять
шляхом протирання поверхонь губкою або їх зрошення за допомогою
дрібнодисперсних оприскувачів. Оптимальним є витрачання 0,3�0,5 л
робочого розчину на квадратний метр поверхонь.

Для дезінфекції використовують робочі розчини таких концентрацій:
· 0,05% (5 мл на 10 л води) – запобігання розмноженню зелених водо�

ростей та інших мікроорганізмів в закритих басейнах та системах водо�
постачання;

· 0,1% (10 мл на 10 л води) – санація доїльного обладнання, молокопе�
реробних об’єктів, годівниць, поїлок для тварин і птиці;

· 0,25% (25 мл на 10 л води) – профілактична дезінфекція приміщень та
інвентарю в присутності тварин або птиці, дезінфекція інкубаційних яєць;

· 0,5% (50 мл на 10 л води) – асептичне прибирання боєнь, м’ясопере�
робних цехів, холодильних камер, санація обладнання інкубаторіїв,
торгівельних, лабораторних приміщень, транспортних засобів;

· 1% (100 мл на 10 л води) – профілактична дезінфекція обладнання,
бункерів, приміщень кормоцехів та тваринницьких приміщень під час
санітарних розривів, знезараження інструментів;

· 1,5% (150 мл на 10 л води) – поточна дезінфекція та дезінвазія місць
утримання хворих тварин та птиці, зокрема при контамінації приміщень
мікобактеріями, дезінфекція коліс транспортних засобів при перетині зон
карантину;

· 2% (200 мл на 10 л води) – дезінвазія при протозойних хворобах
тварин та птиці;

· 3% (300 мл на 10 л води) – вимушена і поточна дезінфекція в комп�
лексі заходів з оздоровлення господарств від туберкульозу.

Застереження

Персонал, що контактує з розчинами препарату, повинен дотримуватися
правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препа�
ратами.
При роботі з препаратом необхідно використовувати захисний одяг (ха�
лат, шапочка, проґумований фартух, ґумове взуття, ґумові рукавички,
герметичні захисні окуляри, респіратор тощо). Розчини концентрацією
понад 2,5% можуть спричиняти подразнення шкіри, тому при роботі
з ними слід використовувати ґумові рукавички та захисні окуляри. 
При потраплянні нерозведеного препарату на відкриті ділянки шкіри
негайно промити їх проточною водою. Під час роботи з препаратом забо�
роняється палити, вживати їжу та напої. Після закінчення робіт ретельно
вимити обличчя та руки теплою водою з милом.

Упаковка 

Полімерні пакети та флакони, скляні ампули та флакони по 10, 25 мл, скляні
та полімерні флакони по 50, 100, 250, 500 мл, каністри по 1, 3, 5, 10, 20 л.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, захищеному від прямих сонячних про�
менів, недоступному для дітей місці при температурі від 0 до +25 °С.
Не допускати заморожування та перегріву препарату.
Термін придатності – 4 роки.
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МОЛСАН

мікрогранульований порошок

Опис

Порошок білого кольору, мікрогранульований.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: сульфонол – 450 мг, натрію лактат–
186 мг.

Фармакологічні властивості

Сульфонол є сумішшю натрієвих солей алкілбензолсульфокислот, нале�
жить до синтетичних поверхнево активних речовин аніонактивного типу.
Водні розчини сульфонолу виявляють значні миючі та емульгуючі власти�
вості, забезпечують ефективну очистку шкіри тварин від забруднень. 
Натрію лактат зволожує шкіру, має кератолітичну та буферну дію, акти�
вує відтворення клітин епідермісу.
Препарат посилює дихання клітин шкіри, має антиоксидантні та бактери�
цидні властивості, звужує розширені пори. 

Показання

Щоденна гігієна, зволоження та санація шкіри вимені та дійок корів пе�
ред доїнням, миття молочного обладнання та посуду.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Розчин препарату 0,2% готують перед кожним доїнням, розводячи 2 г по�
рошку в 1 л теплої води. Робочий розчин можна використовувати двома
способами:
1. Змочити розчином багаторазову серветку. Однією стороною серветки
ретельно протерти дійки, а за потреби й шкіру вимені, віджати серветку
та зворотною стороною витерти досуха дійки. Використані серветки
скласти в окрему ємність, промити проточною теплою водою, віджати та
замочити у свіжому робочому розчині до наступного доїння. 
2. За допомогою оприскувачів нанести робочий розчин на дійки та забруд�
нену шкіру вимені, витерти одноразовою серветкою.
Для миття та санації молочного посуду, доїльного обладнання застосову�
ють розчин 0,4�0,5% (4�5 г на 1 л теплої води).

Застереження

Персонал, що контактує з розчинами препарату, повинен дотримуватися
правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препа�
ратами.

Упаковка

Полімерні флакони, пакети та відра по 0,1, 0,5, 1, 3, 5, 10 кг.

Умови зберігання

У сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при темпера�
турі від 0 до +25 °С.
Термін придатності – 12 місяців.
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6. ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА ДЕРАТИЗАЦІЇ
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СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ

для домашніх тварин

Опис

Серветка білого кольору, з одношарового нетканого матеріалу, волога,
з легким приємним запахом.
Розміри серветок – 120 x180 мм, 120 x190 мм, 120 x200 мм, 200 x200 мм.

Склад

Кожна серветка рівномірно просочена розчином Бровадез�плюс
0,25+2,5% – не менше 0,8 г.

Фармакологічні властивості

Серветка з дезінфектантом у вказаній концентрації при контакті понад
15 секунд діє віруцидно на РНК�вмісні віруси Avibirnavirus, Paramixo#
virus, Orthomixovirus, ДНК�вмісні віруси Parvovirus, Dependovirus,
Aviadenovirus, Avipoxvirus, Circovirus, бактерицидно на більшість бак�
терій Brucella spp., Clostridium spp., Klebsiella spp., Listeria spp.,
Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Campylobacter jejuni, C. fetus, E. coli, Lactobacillus
arten, Yersinia enterocolitica тощо, фунгіцидно на гриби Aspergillus spp.,
Candida albicaus, Trichophyton spp., Saccharomyces cerevisia тощо,
дезодоруюче.

Показання

Для догляду за домашніми і декоративними тваринами, санації предметів
догляду за тваринами, бджолярського інвентарю, діагностичних приладів,
інструментів, у тому числі для штучного осіменіння тварин, гігієнічної об�
робки дійок корів перед доїнням, обеззараження яєць перед закладкою
під квочку, очистки мисливських та рибальських ножів тощо.

Протипоказання

Немає.

Спосіб застосування та дози

Серветки використовують одноразово шляхом протирання місць та пред�
метів, що потребують дезінфекції.

Застереження

Пакет із серветками після кожного відкриття необхідно ретельно закри�
вати самоклейним клапаном.

Упаковка

Поліетиленові та полімерні пачки по 1, 10, 15, 20 серветок.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, захищеному від прямих сонячних про�
менів місці при температурі від 0 до +30 °С.
Термін придатності – 4 роки.
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СМЕЩУР

зернова принада

Опис

Зерна пшениці червоно�фіолетового кольору.

Склад

1 кг препарату містить: бромадіалон – 0,05 г, зерно пшениці – до 1 кг.

Фармакологічні властивості

Бромадіалон – антикоагулянт кумаринового ряду другого покоління. Діє
на синтез протромбіну, що призводить до порушення механізму згортання
крові і порозності судин. Це спричиняє повільну загибель гризунів від
кровотечі. Зазвичай вони гинуть через 3�5 діб.
Стійкий до традиційних антикоагулянтних родентицидів. Антидот – віта�
мін К перорально або ін’єкційно. Дозування для дітей – 20 мг на добу, для
дорослих – 40 мг на добу, розділити на кілька прийомів. Не перевищувати
дозу 40 мг на добу! Стежити за протромбіновим індексом і рівнем гемо�
глобіну.

Показання

Боротьба з гризунами, включаючи стійких до першого покоління ан�
тикоагулянтів.

Спосіб застосування та дози

Приманку розкладають у місцях ймовірного проживання гризунів. Для
щурів в одне місце кладуть 100�150 г (4�6 столових ложок) приманки на
відстані 5�10 м між порціями, для мишей – 10�50 г (1 столова ложка) на
відстані 2�5 м між порціями. Розкладені приманки періодично перевіряють
і за потреби поповнюють доти, поки вони не залишаться недоторканими
(при знищенні щурів – не менш 10 діб, при знищенні мишей – 20 діб).
У місця, де приманку випадково можуть з’їсти домашні або дикі тварини,
її кладуть у ящики, коробки тощо.

Застереження

Приманку розкладати в місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин!
Забороняється застосовувати в місцях зберігання харчових продуктів
і кормів для тварин, на території дитячих установ, на відстані менш ніж
20 м від водойм.
До роботи з препаратом не допускаються особи молодші 18 років, вагітні
та жінки, що годують груддю, оскільки він токсичний для людей. Персо�
нал, який контактує з приманкою, повинен пройти інструктаж із правил
роботи з отруйними речовинами та обов’язково користуватися засобами
індивідуального захисту (халат, косинка, ґумові рукавички).
При потраплянні препарату на шкіру витерти її ватним або марлевим
тампоном і промити водою з милом. При потраплянні в очі – промити
проточною водою протягом 15 хвилин, намагаючись тримати повіки
відкритими. При потраплянні всередину – викликати блювання. По�
терпілого необхідно негайно відправити до лікаря, якому надати ети�
кетку від препарату.
Після завершення робіт із препаратом руки ретельно вимити з милом.
Після закінчення дератизації залишки приманки, тару, мертвих гризунів
спалити або закопати в землю на глибину не менше 50 см, далеко від во�
дойм, джерел водопостачання та місць випасу худоби.

Упаковка

Поліетиленові пакети, полімерні банки по 50, 100, 500, 1000 г, поліети�
ленові мішки по 5, 10, 25 кг.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, закритому на ключ приміщенні, далеко
від нагрівальних приладів при температурі від +4 до +25 °С.
Термін придатності – 1 рік.



АВЕССТИМ

розчин для перорального застосування

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад 

1 мл розчину містить діючу речовину: морфоліній 2�[5�(піридин�4�іл)�
1,2,4�тріазол�3�ілтіо]ацетат – 20 мг.

Фармакологічні властивості

Морфоліній 2�[5�(піридин�4�іл)�1,2,4�тріазол�3�ілтіо]ацетат належить
до похідних тріазолу. В оптимальних дозах активізує окремі біохімічні про�
цеси в клітинах, виявляє антиоксидантну, імуномодулюючу, протизапаль�
ну, гепатопротекторну та детоксикаційну дію, нормалізує обмін речовин.
Препарат підсилює специфічну імунну відповідь на введення вакцин,
підвищує резистентність організму до захворювань вірусної етіології.
Через 24 години після останнього застосування діюча речовина виводить�
ся з організму і не виявляється у сироватці крові.

Показання 

Курчатам, ремонтного молодняку курей�несучок, індичатам, каченятам,
гусенятам, перепелятам для покращення загальної резистентності ор�
ганізму, активізації специфічної імунної відповіді на введення вакцин,
послаблення післявакцинальних ускладнень, неспецифічної профілакти�
ки вірусних та змішаних респіраторних захворювань.

Протипоказання

Не призначати птиці, яйця якої вживають в їжу люди.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням для однодобового молодняку птиці готують робочі
розчини препарату зі стерильною або кип’яченою охолодженою водою
у співвідношенні 1:9. Розчин розпилюють у вивідних шафах протягом
5 хвилин при завершенні вилуплювання з розрахунку 10 мл робочого роз�
чину на 1 м3 вивідної шафи, загальна експозиція – 30 хвилин.
Для підсилення специфічної імунної відповіді препарат додають у питну
воду та випоюють протягом 2 днів до та після щеплення з розрахунку
0,025 мл препарату на 1 кг маси тіла на 1 добу.
Для підсилення загальної резистентності організму молодняку та при
ознаках респіраторних захворювань препарат застосовують за допомогою
генераторів холодного туману у розрахунку 1�2 мл препарату на 1 м3

приміщення, експозиція – 40 хвилин, курс – 3�5 днів.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій птиці на м’ясо або пере�
ведення на промислове утримання молодняку дозволяється через 28 діб.
М’ясо та яйця, отримані до зазначеного терміну, утилізують або згодовують
непродуктивним тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря.

Упаковка 

Скляні та поліетиленові флакони по 10, 50, 100, 1000 мл, поліпропіле�
нові каністри по 3, 5 л.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +1 до +25 °С.
Водний розчин препарату використати у день приготування.
Термін придатності – 2 роки.
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8. ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ЖАРОЗНИЖУЮЧІ ЗАСОБИ

КЕФЕН

розчин 10% для ін’єкцій

Спосіб застосування та дози

Препарат вводять внутрішньом’язово або внутрішньовенно один раз
на добу в таких дозах:

· велика рогата худоба (внутрішньом’язово або внутрішньовенно) –
0,3 мл на 10 кг маси тіла, курс – 1�3 дні;

· спортивні коні (внутрішньовенно) – 1 мл на 45 кг маси тіла, курс –
3�5 днів (при коліках достатньо однієї ін’єкції, повторна ін’єкція мож�
лива тільки після додаткового обстеження тварини);

· свині (внутрішньом’язово) – 0,3 мл на 10 кг маси тіла, курс – 1�3 дні;
· собаки (підшкірно або внутрішньом’язово) – 0,1�0,2 мл на 10 кг маси

тіла (1�2 мг кетопрофену на 1 кг маси тіла), один раз на добу. Курс
лікування – 2�5 днів;

· коти (підшкірно або внутрішньовенно) – 0,1 мл на 10 кг маси тіла
(1 мг кетопрофену на 1 кг маси тіла), один раз на добу. Курс лікування –
2�4 дні.
Ін’єкції більше 10 мл ділять на дві або більше частин і вводять у різні
місця.

Застереження

Не змішувати з іншими препаратами в одному шприці.
Після останнього застосування препарату забій свиней на м’ясо дозво�
ляється через 4 доби, великої рогатої худоби – через 5 діб. М’ясо,
отримане раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують непродук�
тивним тваринам залежно від висновку ветеринарного лікаря. Молоко
можна вживати без обмежень.

Упаковка

Скляні та поліпропіленові флакони темного кольору по 10, 20, 50, 100,
200, 400 мл.

Умови зберігання

В упаковці виробника, у сухому, темному місці при температурі від
+4 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: кетопрофен – 100 мг.

Фармакологічні властивості

Нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП) з вираженою болезас�
покійливою та жарознижуючою дією. Кетопрофен – речовина з групи
карбонових кислот, похідних пропіонової кислоти. Механізм його дії по�
лягає в інгібуванні синтезу простагландинів і тромбоксану та базується на
порушенні метаболізму арахідонової кислоти. У терапевтичних дозах ке�
топрофен інгібує переважно ЦОГ�II і частково ЦОГ�I, забезпечуючи
протизапальну, знеболювальну, жарознижувальну і протиендотоксичну
дію. Після одноразового внутрішньом'язового введення максимальна
концентрація кетопрофену в плазмі крові спостерігається через 30 хви�
лин. Кетопрофен виводиться з організму переважно нирками.

Показання

Лікування великої рогатої худоби, свиней, коней, собак при гострому або
хронічному перебігу запальних процесів опорно�рухового апарату
(артрит, артроз, бурсит, вивих, набряк, тендовагініт, травма, інфекційні
ураження копит), органів дихання, синдромі метрит�мастит�агалактія,
різних формах маститу, больовому синдромі різної етіології (операція,
травма, коліки). Застосовують як жарознижуючий засіб при захворюван�
нях, що супроводжуються гіпертермією і пригніченим станом.

Протипоказання

Не призначати тваринам з підвищеною чутливістю до діючих речовин пре�
парату, виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки, гемора�
гічним синдромом, вираженою нирковою або печінковою недостатністю.
Не застосовувати одночасно з іншими НПЗП, глюкокортикоїдами, анти�
коагулянтами, діуретиками.
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НАСТОЯНКА ЧЕМЕРИЦІ

Застереження

При зовнішньому застосуванні дрібним тваринам не дозволяти їм злизу�
вати розчин препарату.
З препаратом поводитись, як з речовиною, що має ознаки отрути!

Упаковка 

Скляні та полімерні флакони по 10, 40, 50, 100, 330, 500, 1000 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці недоступному для дітей місці при температурі від
+2 до +18 °С.
Термін придатності – 5 років.

Опис

Рідина світло�коричневого кольору, зі специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містять: протовератрин – 0,13 г, водно�спиртова суміш
(70% об. за безводним спиртом) – до 100 мл.

Фармакологічні властивості

При внутрішньому застосуванні препарату наявні в ньому алкалоїди под�
разнюють слизову оболонку, рефлекторно посилюють моторику перед�
шлунків у жуйних тварин, а у собак і свиней призводять до блювання. 
При зовнішньому застосуванні препарат дає ектоцидний ефект щодо
імаго та личинкових форм збудників нашкірних ентомозів (волосоїдів,
пухоїдів, овечого рунця, вошей, бліх).

Показання 

Лікування та профілактика тварин і птиці при ентомозах.
Для жуйних тварин при захворюваннях передшлунків (атонія, тимпанія,
переповнення рубця кормами тощо) як румінаторний засіб, для свиней,
собак – як блювальний засіб.

Протипоказання

Не призначати коням та тільним коровам.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують перорально з питною водою в таких дозах:
· велика рогата худоба – 2�2,5 мл на 100 кг маси тіла при хронічній

атонії для відновлення моторної функції рубця, одноразово;
· вівці, кози – 0,7�0,8 мл на 10 кг маси тіла при хронічній атонії для

відновлення моторної функції рубця, одноразово; при тимпанії рубця
дозу ділять на три частини і дають через кожні 3 години;

· свині – 1�2 мл на 1 тварину, одноразово;
· собаки – 0,5�2 мл препарату на 1 тварину, одноразово.

Для терапії та профілактики ентомозів настоянку розводять нехлорова�
ною водою у співвідношенні 1:1. Цим розчином добре змочують волося�
ний (пір’яний) покрив у місцях скупчення збудників ектопаразитозів.
Через 15�20 хвилин оброблену ділянку ретельно вичісують і миють водою
з милом або шампунем. Повторну обробку проводять через 8�10 днів.
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РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 40%

розчин для ін’єкцій

Протипоказання

Не призначати тваринам з гіперглікемією.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат підігрівають до температури тіла тварини,
вводять тільки внутрішньовенно, повільно.
Доза препарату на 1 тварину становить: 

· коні – 30�120 мл;
· велика рогата худоба – 30�150 мл;
· вівці, кози, свині – 10�30 мл; 
· собаки – 5�10 мл;
· лисиці, песці – 1�5 мл.

Застереження

Не вводити під шкіру – можливе виникнення некрозу підшкірної клітковини.
При швидкому введенні у вену є ризик виникнення флебітів, тромбів.
Препарат несумісний із гексаметилентетраміном (уротропіном), розчина�
ми алкалоїдів (викликає їх розкладання), загальними анестетиками (зни�
жує їх активність).
Глюкоза послаблює дію анальгезивних, адреноміметичних засобів, ніста�
тину, інактивує дію стрептоміцинуу, подовжує дію наркотичних засобів,
адреналіну, пеніциліну.

Упаковка

Скляні флакони по 50, 100, 200, 250, 400 мл, полімерні флакони по 50,
100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Опис

Рідина безбарвна або жовтуватого кольору, прозора, солодка на смак.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: глюкоза (у перерахунку на безвод�
ну) – 400 мг.

Фармакологічні властивості

Внутрішньовенне введення гіпертонічного розчину глюкози 40% змінює
осмотично�динамічну рівновагу між плазмою крові та тканинною ріди�
ною, підвищує осмотичний тиск, збільшує потік рідини та надходження
продуктів обміну речовин і токсинів із тканин у кров, пришвидшує проце�
си обміну, посилює діурез, покращує роботу серця, розширює судини.
Глюкоза безпосередньо впливає на перебіг біохімічних процесів в ткани�
нах, забезпечує енергетичне постачання, пов'язане з гліколізом, і ак�
тивізує функції внутрішніх органів.
Глюкоза є джерелом легкозасвоюваної енергії при посиленій функціо�
нальній діяльності мозку, поліпшує вегетативну іннервацію. Разом з галак�
тозою і лактозою використовується для синтезу ацетилхоліну; активізує
скоротливу функцію міокарда, особливо при перевтомі, поліпшує коро�
нарний кровообіг, підвищує працездатність серцевого м’яза при надмірних
навантаженнях, внаслідок інфекційних захворювань та інтоксикацій.
Глюкоза підсилює скоротливість матки при пологах і у післяпологовий
період, у разі метриту має протизапальну дію, стимулює м’язову роботу.
Утворення енергії при скороченні поперечно�смугастих м’язів пов'язане з
розчепленням креатинфосфорної кислоти і використанням легкозасвою�
ваних вуглеводів, таких як глюкоза.
Протитоксична дія глюкози пов’язана з її здатністю утворювати з отрутами
та токсинами комплексні, менш токсичні сполуки, а підвищення діурезу
сприяє виведенню їх з організму.

Показання 

Лікування тварин при розладах функції центральної нервової системи
(пригнічення або збудження), порушенні вегетативної іннервації, важких
гострих інфекційних і кровопаразитарних патологіях, різних формах сер�
цево�судинної недостатності, зниженні кров’яного тиску, значних крово�
втратах.
Лікування токсикоінфекцій, отруєнь наркотичними засобами, ртуттю, ар�
сеном, стрихніном, нітритом натрію тощо, набряку легень, захворювань
печінки (гепатит, цироз), недостатнього діурезу, кетозу, післяпологової
гемоглобінурії у корів, кетонурії та токсемії молочних корів, кетонурії
овець.
Застосовують при слабкій скоротливості матки, післяпологовому парезі,
як допоміжний засіб при шлунково�кишкових, легеневих та інших
внутрішніх кровотечах, геморагічному діатезі.
Використовують як розчинник для деяких препаратів із метою зменшен�
ня їхньої токсичності або подовження дії.
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РОЗЧИН КОФЕЇНУ БЕНЗОАТУ 20%

розчин для ін’єкцій

Опис

Рідина безбарвна, прозора, стерильна.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: кофеїн – 80 мг, натрію бензоат –
120 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат збуджує центральну нервову систему тварин, активізує крово�
обіг, сечовиділення, стимулює роботу дихальних органів, підвищує пра�
цездатність скелетних м’язів.

Показання 

Лікування коней, великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, собак, котів
при загальному пригніченні, ослабленні серцевої діяльності, перевтомі,
зниженні обміну речовин, важких пологах, пологовому парезі, спазмах
кишковика, інтоксикації препаратами для наркозу тощо.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною збудливістю, пороками серцево�
судинної системи.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують підшкірно в таких дозах на 1 тварину: 
· коні, велика рогата худоба – 10�25 мл;
· свині, вівці, кози – 2�7 мл;
· собаки – 0,5�1,5 мл;
· коти – 0,2�0,5 мл.

При пероральному застосуванні  вказані дози препарату збільшують у
2 рази. За потреби допускається введення препарату 2�3 рази з інтер�
валом 7 годин.

Застереження

Препарат несумісний з   � і �адреноміметиками, анксіолітиками, інгібі�
торами МАО, похідними ксантину, психостимулюючими речовинами,
снодійними та седативними засобами. 

Упаковка 

Скляні ампули по 5, 10, 20 мл, скляні та полімерні флакони по 10, 20, 50,
100, 200 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +3 до +25 °С. Не допускати
заморожування препарату. Після відкриття флакона препарат зберігати
при температурі від +3 до +12 °С та використати протягом 48 годин.
Термін придатності – 3 роки.
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РОЗЧИН НАТРІЮ ХЛОРИДУ ІЗОТОНІЧНИЙ 0,9%

розчин для ін’єкцій

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням препарат підігрівають до температури тіла тварини
та вводять внутрішньовенно, внутрішньом’язово або підшкірно в таких
дозах на 1 тварину:

· велика рогата худоба – 500�3000 мл; 
· коні – 300�2500 мл;
· вівці, кози – 100�500 мл; 
· свині – 10�150 мл; 
· собаки – 20�100 мл.

Застереження

При підшкірному введенні на місці ін’єкції можливе виникнення набряку,
який зникає через 2�3 години.

Упаковка 

Скляні флакони по 8, 16, 100, 200, 400 мл, поліетиленові флакони по
100 мл.

Умови зберігання

У темному місці при температурі від +2 до +25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Рідина безбарвна, прозора.

Склад 

1 мл препарату містить діючу речовину: натрію хлорид – 9 мг.

Фармакологічні властивості

Діюча речовина препарату бере участь у водно�сольовому обміні організму,
підтримує та регулює осмотичний тиск, має дезінтоксикаційну, регідратую�
чу дію, поповнює нестачу натрію при різних патологічних станах організму,
тимчасово збільшує об’єм рідини, що циркулює судинами.
Іони натрію проникають через клітинну мембрану завдяки різним ме�
ханізмам транспорту, зокрема натрій�калієвому насосу (Na�K�АТФаза).
Натрій сприяє передачі сигналів у нейронах, електрофізіологічним проце�
сам серця, метаболічним процесам у нирках. Виводиться з організму після
ниркової реабсорбції із сечею, невелика кількість – із калом і потом.

Показання 

Лікування тварин при значних втратах органічної рідини (дегідратації) –
інтоксикація, діарея, опікова хвороба, токсична диспепсія, зниження
кров’яного тиску, шоковий стан, після операції.
Для промивання ран, ротової та носової порожнин, слизової оболонки
ока, як розчинник для ветеринарних та біопрепаратів.

Протипоказання

Не призначати внутрішньовенні ін’єкції препарату в максимальних дозах
тваринам з циркуляторними порушеннями кровообігу, при загрозі виник�
нення набряку легень та/або мозку.
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розчин для ін’єкцій
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Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують внутрішньовенно у таких дозах на 1 тварину:
· коні, велика рогата худоба – 25�50 мл;
· вівці, кози – 5�12 мл.

Препарат застосовують у таких дозах на 1 тварину (птицю):
· собаки – 2�5 мл; 
· кури – 0,1 мл.

Перед парентеральним введенням препарат підігрівають на водяній бані
до температури тіла тварини. 

Застереження

Немає.

Упаковка

Скляні ампули по 5, 10, 20 мл, скляні флакони по 50, 100 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +2 до +20 °С. Не допускати
заморожування препарату. Після відкриття флакона препарат зберігати
в холодильнику та використати протягом 24 годин.
Термін придатності – 3 роки.

Опис

Рідина прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину: уротропін – 400 мг.

Фармакологічні властивості

Гексаметилентетрамін у нейтральному та слабко�кислому середовищі роз�
кладається з виділенням формальдегіду та аміаку. Останній діє анти�
мікробно, помірно сечогінно та знижує бар’єрну активність клітинних
мембран, завдяки чому при загальних токсичних процесах отруйні речови�
ни порівняно легко поступають у кров і виводяться з організму. Дія почи�
нається через 40 хвилин після введення і триває 6�12 годин.

Показання

Як антисептичний засіб великій рогатій худобі, коням, вівцям, козам,
собакам та птиці (кури) при інфекційних процесах сечовивідних шляхів
(цистит, пієліт), холециститі, менінгіті, енцефаліті, арахноїдиті, алер�
гічних захворюваннях шкіри (кропивниця, поліморфна еритремія), захво�
рюваннях очей (іридоцикліт, кератит), отруєнні, токсикоінфекції, запа�
ленні м’язів та суглобів. 

Протипоказання

Немає.
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ВАРОСТОП

смужки

Опис

Смужки світло�жовтого кольору, дерев’яні.

Склад

Кожна смужка містить діючу речовину: флуметрин – 3,6 мг.

Фармакологічні властивості

Флуметрин – синтетичний піретроїд, має надійну контактну інсектицидну
і акарицидну дію проти збудників вароатозу Varroa Jacobsoni. Відрізня�
ється високою акарицидною активністю – до 100%. Паралізує нервову
систему кліщів і значно знижує їх популяцію. Флуметрин діє виключно
проти кліщів Varroa Jacobsoni і не шкодить бджолосім’ї. Дані про набуту
резистентність кліщів до флуметрину відсутні.

Показання

Діагностика, профілактика та лікування вароатозу у бджіл.

Протипоказання

Не застосовувати в період медоносу.

Спосіб застосування та дози

Безпосередньо перед застосуванням смужки розгерметизують, розміщу�
ють між сотами – по одній смужці через дві рамки.
Обробка бджолосімей препаратом проводиться:

· ранньою весною, коли в бджолосім’ї личинки, передлялечки та лялеч�
ки займають незначну площу;

· влітку (наприкінці липня – на початку серпня), коли матки відклада�
ють яйця в обмеженій кількості, площа, яку займають личинки, передля�
лечки та лялечки, незначна, а решта площі заповнена медом; більшість
самок кліща знаходиться на бджолах; обробка здійснюється безпосе�
редньо після викачування меду з головного бджолиного медоносу;

· восени (у вересні), коли площа, яку займають бджолині личинки,
передлялечки та лялечки, значно зменшується.
Дози препарату залежать від сили бджолосім’ї:

· відводок, слабка бджолосім’я – 1�4 смужки;
· нормально розвинена, сильна бджолосім’я – 2�4 смужки.

Смужки тримати у вулику від 35 днів і довше, але не більше 6 тижнів.

Застереження

При роботі з препаратом дотримуватися загальних правил гігієни.

Упаковка

Поліетиленові фольговані пакети по 10 смужок.

Умови зберігання

У сухому, захищеному від прямих сонячних променів, недоступному
для дітей місці, далеко від опалювальних приладів при температурі від
+15 до +30 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Виробник

«Прімавет�Софія», Болгарія.

ПРЕПАРАТИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 129



ЙОДОФОАМ ЕНДОФОАМ

аерозоль
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Опис

Рідина червоно�коричневого кольору, з характерним запахом йоду.

Склад

1 балон (45,2 г) містить діючі речовини: йод – 0,2 г, калію йодид – 0,4 г.

Фармакологічні властивості

Йод є антисептиком. Його дія пов’язана з тривалим виділенням молеку�
лярного йоду. Дає сильний окислювальний ефект, руйнує органічні речо�
вини, частково окислюючи та замінюючи їх.
Йодид калію сприяє розчиненню йоду і запобігає появі йодидної кислоти
та її солей.

Показання

Лікування корів при підгострих і хронічних формах ендометриту, піометрі,
післяпологових внутрішньоматкових інфекціях, що проявилися після на�
дання рододопомоги, кесаревого розтину, оперативного відділення посліду.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням флакон збовтати, провести санітарну обробку
зовнішніх статевих органів і кореня хвоста. За потреби звільнити порож�
нину матки від ексудату. Після огляду і ректального масажу матки препа�
рат вводять внутрішньоматково за допомогою катетера. Шляхом натис�
кання на з’єднану з балоном аерозольну голівку вміст балона вводять в
порожнину матки протягом 10�15 секунд. Препарат використовують од�
норазово, у важких випадках – 2�3 рази з інтервалом 7 діб. При піометрі
можна вводити вміст двох балонів.

Застереження

Не призначати тваринам раніше, ніж через 4 тижні після отелення!

Упаковка

Аерозольні балони з пластмасовим аплікатором по 45,2 г.

Умови зберігання

У сухому, темному місці при температурі від +5 до +25 °С. Не допускати
заморожування.
Термін придатності – 2 роки.

Виробник

Pernix Pharma Ltd., Угорщина.
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НОЗЕСТАТ

розчин

Опис

Рідина темно�коричневого кольору, прозора, зі специфічним запахом
йоду (флакон №1); рідина безбарвна, прозора (флакон №2).

Склад

Флакон №1 містить діючу речовину: йод – 4 г.
Флакон №2 містить діючу речовину: мурашина кислота – 5 г.

Фармакологічні властивості

Дія препарату пов’язана з антисептичними властивостями речовин, що
входять до його складу.
Допоміжні речовини стабілізують і ароматизують препарат для кращого
сприйняття бджолами.
Препарат добре розчиняється в цукровому сиропі.

Показання

Лікування та профілактика нозематозу у бджіл.

Протипоказання

Не обробляти рамки, що містять мед і пергу. Обробку таких рамок про�
водити тільки після звільнення їх від залишків продуктів бджільництва
і промивання водою.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують, змішуючи з цукровим сиропом (вода та цукор
у співвідношенні 1: 1) або медово�цукровим тістом.
Вміст флаконів №1 і 2 збовтують, потім вміст флакона №2 додають
до флакону №1 і 5 мл цієї суміші змішують з 1 л цукрового сиропу або
1 кг медово�цукрового тіста.
Обробку лікувальним сиропом проводять 3 рази через 3 дні в об’ємі
500�800 мл, через тиждень обробку повторюють за тією ж схемою.
Медово�цукрового тіста беруть 200�300 г і повторюють обробку, коли
бджоли його використають.
Профілактику проводять навесні та восени.

Застереження

Препарат застосовувати не раніше, ніж через 7 діб після завершення
медозбору. Щоб уникнути передозування, для вимірювання дози реко�
мендується використовувати шприц.
Препарат має різкий специфічний запах, тому при роботі з ним в примі�
щенні необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, а після
обробки приміщення провітрити.

Упаковка

Поліетиленові або скляні флакони темного кольору №1 по 100 мл,
поліетиленові флакони №2 по 20 мл.

Умови зберігання

У сухому, темному місці, герметично закритим при температурі від
+15 до +30 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Виробник

«Прімавет�Софія», Болгарія.
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10. ЕКСКЛЮЗИВНІ ПОСТАВКИ

Опис

Гранули.

Склад

5 г препарату містять діючі речовини: натрію хлорид – 0,43 г, кобальту
хлорид – 0,019 г, динатрію фосфат – 0,10 г.

Фармакологічні властивості

Кобальт як додаткова мінеральна підкормка збільшує яйценосність бджо�
ломатки – до 19%, активізує життєві функції бджіл.
Фосфор – мінеральна речовина, необхідна для швидкого росту личинок
під час інтенсивного вирощування розплоду, бере участь в обміні вугле�
водів і покращує репродуктивну здатність бджолиної матки.
Іони натрію і хлору підтримують осмотичний тиск в організмі бджіл,
стабілізують підтримку біохімічних процесів і фізіологічних функцій.
Завдяки іонам натрію, хлору, кобальту і фосфору, препарат стимулює яй�
ценосність бджоломатки і працездатність бджіл, що прискорює опти�
мальний розвиток бджолиних сімей і збільшує їхню продуктивність.

Показання

Для оптимізації та прискорення розвитку слабких і середніх по силі бджо�
линих сімей до першого медозбору, для створення відводка сильно розви�
нених бджолиних сімей, для підтримки несучості бджоломатки і сили
бджолиних сімей.

Протипоказання

Не встановлені.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують:
· навесні – для слабких і середніх по силі бджолиних сімей з метою

оптимізації і прискорення їх розвитку до першого медозбору;
· у першу половину літа – для сильно розвинених бджолиних сімей

з метою створення відводка;
· у другу половину літа – для підтримки яйценосності бджоломатки

і сили бджолиних сімей.
Перед використанням 5 г препарату (одну дозу) розчиняють в 10 л цукро�
вого сиропу (вода і цукор у співвідношенні 1:1) температурою + 35�40 °С.
Згодовують по 500 мл сиропу на бджолосім’ю 3�5 разів з інтервалом
3�5 днів.

Застереження

При одночасному використанні з іншими харчовими добавками слід
ретельно вивчати їхній склад, щоб уникнути гіпервітамінозів.

Упаковка

Поліетиленові пакети по 5 г.

Умови зберігання

У сухому місці при температурі від +5 до +30 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Виробник

«Прімавет�Софія», Болгарія.




