Додаток 1
посвiдчення
Ав-07110-04-17
до ресстрацiйного
вiд25.07.2017 р.

Коротка характеристика продукту
Назва добавки
Карсилiн
2. Склад
1 л мiстить дiючi речовини:
L-карнiтин
- 50г
Силiмарин
- 20г
1.

Бетаiн
MeTioHiH

Сорбiт

-

20г

10г
200г

.щопомiяснi речовини: пропiленглiколь, етанол,
3. Фармацевтична (лiкарська) форма

натрiю бензоат, вода високоочищена.

Розчин.

Фармакологiчнi властивостi
карсилiн - це комплексна кормова добавка, призначена для полiпшення метаболiчних
процесiв в органiзмi тварин та птицi, пiдвиrцення резистентностi, полiпшення показникiв
koHBepcii корму та загаJIьних показникiв обмiну речовин. Забезrrечуе антифiбротичну,
антиоксидантну та гепатопротекторну дii' перешкоджае проникненню в клiтини ряду
4.

гепатотоксичних речовин, стимулюе регенерацiю гепатоцитiв та нормалiзус функцiонування
печiнки.
карнiтин - амiнокислота, спорiднена за дiею з вiтамiнами групи В, яка синтезусться в
печiнцi. Приймае участь у Tpaнc[opTi жирних кислот через мiтохондрiальну мембрану, е
важливиМ фактором пiдтримання рiвня коензимУ ацилювання (коензиму А) у Bcix типах
клiтин. Карнiтин володiе вираженою анаболiчною дiсю: стимулюе синтез бiлкiв м'язовоi
тканини, мобiлiзус лiпiди з жирового депо (печiнка, м'язи, жирова тканина), сприяе
росту та
збiльшенню маси тiла, Карнiтин покращус апетит, пiдвищуе активнiсть ферментiв травних
залоз та секреторну функцiю травного каналу, сприяс покращенню засвоення поживних
речовин KopMiB. Карнiтин зменшуе iнтенсивнiсть апоптозу Bcix типiв клiтин, пiдвищуе
iнтенсивнiсть надходження органiчних кислот та кетонових тiл до циклу Кребса, чим
попереджас розвиток ацидозу та кетозу, Також карнiтин пiдвищуе тонус скелетних м'язiв та
мiокардУ, сприяе швидкомУ вiдновленнЮ пiслЯ технологiчних cTpeciB та фiзичних
навантажень.
Силiмарин - сlмiш флавоноiдiв з плодiв розторопшi плямистоi (Silybum mаriапum).
вони с сильними антиоксидантами i здатнi iнактивувати як вiльнi радикали, так i активнi
форми кисню в клiтинi, блокувати рецеIIтори i транспортнi системи на клiтиннiй мембранi, якi
забезпечують перенесення токсичних речовин
клiтину, зменшувати акiивнiсть
макрофагальних клiтин, знижувати продукцiю гама-глобулiнiв, блокувати лiпооксигенази i
циклооксигенази, забезпечуючи протизапальну, iмуномодулюючу та антиканцерогенну дiю.
взаемодiючi з мембранами клiтин, флавоноiди iнгiбують активнiсть цдм(L та процесу
активацii фосфолiпаз, забезпечуючи цитопротективний захист гепатоцитiв. Силiмар"", i.-.u
cTpyкTypнoi подiбностi зi стероiдними гормонами, також стимулюе синтез бiлка i
регенерацiю
гепатоцитiв.
БетаiЪ - триметильна похiдна сполука глiцину. е важливим продуктом в реакцiях
переметилювання, виступаючи (донором)) метильних груп. Проявляе жовчогiнну,
гепатопротекторну та лiполiтичну лii. Активiзуе реакцii метаболiчного метилювання та
активус lкировий обмiн в печiнцi, сприяе нейтралiзацii токсичних речовин i полiпшенню
фУнкцiонування печiнки, позитивно впливае на процеси гiдратацii в клiтинах, пiдвищуе тонус
клiтини в цiлому та стимулюс процеси травлення.
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MeTioHiH - це незамlнна амlнокислота, яка забезпечус метаболiчну, гепатопротекторну
С
дiю. донатором рухомих метаJIьних груп, необхiдний для синтезу холiну, з дефiцитоN4 якого
пов'язанi поруIпення синтезу фосфолiпiдiв iз rкирiв та вiдкладення в печiнцi нейтра:tьного
жиру. Бере участь в обмiнi сiрковмiсних амiнокислот, у синтезi адрена_lliну, креатинiну та
iнших бiологiчно важливих спол}к; активуе дiю гормонiв, BiTaMiHiB ( цiанокобаламiну,
аскорбiновоТ i фолiевоi кислоти), ферментiв, бiлкiв; знижус концентрацiю холестерину i
пiдвищуе концентрацiю фосфолiпiдiв KpoBi. Знешкоджус деякi токсичнi речовини шляхом
метилювання,
Сорбiт - проявляе дезiнтоксикацiйну та жовчогiнну дii, вiдтворюе об'ем циркулюючоТ
KpoBi. Накопичусться в печiнцi у формi глiкогену i бере участь в енергетичному обмiнi,

Клiнiчнi особливостi
5.1 Вид тварин
5.

Великарогатахудоба, KoHi, свинi, BiBцi, кози, птиця, собаки, коти, xyTpoBi звiрi.
5.2 Показання до застосування
Застосовlтоть з метою стимуляцii обмiну речовин, полiпшення процесiв метаболiзму в
печiнцi, зниження ризику розвитку жировоi дистрофii печiнки, детоксикацii, стимулювання
регенерацii гепатоцитiв та нормалiзування функцiонування печiнки, пiдвищення загальноi
резистентностi органiзму, зменшення негативноi дii cTpeciB пiд час перегрупування,
гiпотермii, транспортування, вакцинацiI, iнтенсивноТ хiмiотерапii, змiни рацiону i умов
утримання, а також з метою пришвидшення росту тварин при вiдгодiвлi. ,Щобавка покращуе
показники KoHBepcii корму за рахунок пiдвищення засвоюваностi корму, стимулювання
прочесiв травлення та засвоення по)Itивних речовин,
5.3 Протипоказання
Пiдвищена чутливiсть тварин до дiючих речовин кормовоТ добавки,
Не застосовувати з антибiотиками тетрациклiновоТ групи та пероральними вакцинами
5.4 Особливi застереження при використаннi
При роботi з препаратом необхiдно дотримуватись загальноприйнятих caHiTapHoгiгiенiчних правил.
5.5 Використання пiд час вагiтностi, лактацii, несучостi
Згiдно з рекомендованим дозуванням.
5.б Взасмодiя з iншими засобами та iншi форми взасмодii
не встановлено.
5.7 Способи введення i кiлькiсть для тварин рiзного BiKy
Застосовують перорально iндивiдуаJIьно чи груповим методом з водою або кормом в
дозах (мл на 10 кг маси тiла на добу):
Велика рогата худоба, KoHi - 0,7-1,0
_ 1,0-1,5
Телята, лошата
_
Свинi дорослi
1,0-2,0
_ 0,5-1,0
Поросята
_ 0,5-1,0
Вiвцi, кози
_
Козенята, ягнята
0,4_1,0
Собаки, коти, xyTpoBi звiрi - |,0-Т,2 ( при ypaтceHHi печiнки за бабезiозу та лептоспiрозу
3,0 мл).
,Щобову дозу можна розподiляти на двi частини т застосовувати з 10-12-ти годинним
iHTepBa_ltoM.

BciM видам птицi (в тому числi голубам тадекоративнiй птицi) застосовують з водою в
дозi 1,0-2,0 мл/л.

Кормову добавку застосовують вIIродовж 5-10 дiб, а за необхiдностi, особливо у
випадках враження печiнки, можназастосовувати протягом 15-20 дiб,
5.8 Передозування (симптоми, невiдкладнi заходи, антидоти)
Необхiдно дотримуватись рекомендованого дозування. При значному передозуваннi у
тварин може спостерiгатися зниження аIIетиту, розлад роботи шлунково-кишкового тракту
завдяки жовчогiнноi дiТ кормовоi добавки,
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Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу
Немас.
б. Фармаuевтичнi особливостi
6.1 TepMiH придатностi
5.9

2роки.

TepMiH придатностi пiсля першого вiдкриття (вiдбору) з флакону(канiстри) - 30 дiб, за
ОС.
умови зберiгання в темному мiсцi при температурi вiд 5О до 25
Розчин кормовоi добавки у водi придатний до використання впродов}к 24 годин.
б.2 Особливi заходи зберiгання
Зберiгати в захищеному вiд свiтла мiсцi за температури вiд 5О до 25 ОС.
б.3 Природа i склад контейнера первинного пакування
Склянi або полiмернi флакони по 10, 50 i 100 мл, флакони iз полiмерних матерiалiв по i
i 2 л, полiмернi канiстри по 3, 5, 10 i 20 л.
6.4 Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним препаратом або iз
його залишками
Невикористаний продукт або його з€lлишки мають бути утилiзованi згiдно чинних вимог.
Назва i мiсцезнаходження власника ресстрацiйного посвiдчення

тов " БровАФАрмА"

б-р Неза,тежностi 18 а, м. Бровари, КиiвськоТ обл., 07400, УкраiЪа
8. Назва i мiсцезнаходжеЕня виробника

тов " БровАФАрмА"

б-р Незалежностi 18 а, м. Бровари, Киiвськоi обл., 07400, YKpaiHa
9. Щодаткова iнформацiя

