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Азидин-вет
(порошок для приготування розчину для iн'екцiй)

листiвка-вкJIадка

опис
Свiтло-жовтий аллорфний порошок без запаху.
Склад
1 г препарату мiстить дiючi речовини (мг):

димiназен ацетурат - 438,0

феназон - 562,0.
Фармакологiчнi властивостi
ATCyet Kol QP51, анmапроmозойнi BemepaшapHi препараmu (QР5lАF01,1амiназен).
,Щiючою речовиною препарату е iонний асоцiат 4,4-(лижоамiно)-дибензамiдину з N-

ацетилглiцинатом (лимiназену ацетуратом), що виявляе активнiсть щодо збудникiв протозоозiв
родiв Babesia, Тrурапоsоmа i Theileria, а також певною мiрою проявляс антибактерiальнi
властивостi та фунгiостатичну дiю. Механiзм дii димiназену ацетурату полягае у змiнi процесiв
аеробного глiколiзу та синтезу ЩНК найпростiших, що призводить до ix загибелi.

Феназон проявлJ{е аналгетичнi та антипiриннi властивостi, зменшуе проникнiсть судин.
Пiсля застосування препарат здатний забезпечити захисну дiю органiзму тварин до реiнвазii i

вiдновлення активностi збудникiв пiроплазмiдозiв впродовж 10-15 дiб. '
Застосування
Профiлактика та лiкування великоТ рогатоi худоби, овець, коней, собак i KoTiB при виявленнi у

них збулникiв кровопарсвитарних захворювань (бабезiозiв (пiроплазмозiв), трипаносомозiв,
тейлерiозiв).

.Щозування
Препарат використовують у формi 7% розчину. Для цього у флакон з порошком

фозфасованим по 0,24;2,4; i 24 г), вiдповiдно, вносять воду для iн'екцiй у дозi вiдповiдно - |,25;
I2,5; 125 мл. Пiдготовлений таким чином розчин препарату вводять внутрiшньом'язово або
пiдшкiрно.

Щля велuкоI роzаmоt жуdобu, овець, кiз та коней тераrrевтична доза становить 1 мл розчину
препарату на20 кг маси тiла (що вiдповiдае 3,5 мг димiназену ацетурату на 1 кг маси тiла).

Собакапt та коmалl доцiльно застосовувати преlrарат у формi З,5О/о розчину (для цього BMicT

флакону розчиняють подвiйним об'емом води для iн'екцiй) та вводять iз розрахунку 0,1 мл на 2 кг
маси тiла. Якщо пiсля однорЕвового введення препарату загальний стан хвороi тварини не
покращуеться, то через 24-З0 годин розчин препарату вводять tIoBTopHo у тiй же дозi.

У кожному гуртi (стадi), при виявленнi хворих тварин, yciM тваринаN.I 
""од"Ь розчин

препарату в профiлактичнiй дозi, яка становить 1 мл на 40 кг маси тiла.
При слабко вираженiй терапевтичнiй дii препарату можливе збiльшення дози у |,5-2 рtви, Еtле

загальна сумарна доза для однiеi дорослоi тварини не повинна перевищувати 60 мл 7%о розчину
препарату.

Протипоказання
Не застосовувати препарат тваринам при захворюваннях нирок.
Застереження
Забiй тварин на м'ясо дозвоJuIють через 20 дiб пiсля останнього введення препарату. У

випадку забою ранiше встановленого TepMiHy, м'яq використовують для годiвлi м'ясоiдних тварин
або для виготовлення м'ясо-кiсткового борошна. Молоко дiйних KopiB не використовують в iky
протягом 3 дiб пiсля обробки. Пiсля термiчноi обробки таке молоко можна використовувати у корм
тваринам.

Форма випуску
Склянi флакони по 0,24 r,2,4 г,24 г; пакети або контейнери iз полiмерних матерiа_пiв по 200 г.
Зберiгання l
Сухе темне, недоступне для дiтеЙ мiсце при температурi вiд 8ОС до 20ОС;l0н трslтьФЁдf{и*

гI,,иli!Ёнi4н нЁ .{



TepMiH придатностi
2 роки.
Приготовлений розчин препарату зберiгають впродовж 14 дiб за умови зберiгання його в

ХОЛОДИЛЬЕИКУ.

,Щля засmосування у веmеранарнiй меdацанi!

Власник реестрацiйного посвiдчення
ТОВ "БРОВАФАРМА" (УкраiЪа)
б-р Неза-тrежностi 18 а
м. Бровари Киiвськоi обл., 07400
Виробник готового продукту
ТОВ "БРОВАФАРМА" (YKpaiHa)
б-р Неза_тrежностi 18 а
м. Бровари КиiЪськоТ обл., 07400
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