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Коротка характеристика продукту

l. Назва
ЩЕ.ЩА-вiт
2. Склад
l мл кормовоi добавки мiстить дiючi речовини:
BiTaMiH А
BiTaMiH Dз
BiTaMiH Е
BiTaMiH С

50000t10 % МО;
5000+i0 % МО;
50t10 % мг;
1Фt5 % r,г.

.ЩопомiжНi речовинИ: етиловиЙ спирт' бугилгiдрОкситолуол, бупалгiдрОксианiзол, динатрiюедетат, полiсорбат б0, вода апiрогенна.
3. Фармацевтична (лiкарська) форма
Емульсiя..
4. Фармакологiчна дiя
ATC-vet класифiкаЦiйниЙ код: Qд l 1 ДВ МульТивiтамiни, iншi комбiнацii.
ЩЕ[А-вiт - це комбiновшrа кормова добавка, в якiй вiтамiни А, Dз, Е та С представленi уфiзiологi*rо обlрунтОваниХ спiввiдноШення(. iх комбiнацiя забезпечу. *o*.rn.*.Hy дiю на органiзм

твариЕI, яка вирzDкаеться в нормалiзацii обмiну речовин, профiлаlстицi гiпо- i авiтамiнъзiв та
ускJIаднень, що розвив€lються на ik фонi.

BiTaMiH А приймае JдIастЬ в окисно-ВiдновниХ реакцi.пс. Гальмуючи активнiсть iнсулiну, BiHвпливае на вуглеводний i яаlровий обмiни; акгивiзуе метаболiзм кальцiю i магнiю, 
"*oo"ri ооскладу лiпiдного шару кпiтинних мембран.

. 
кшlьцiю i фосфору, починаючи з моменту

iз органiзму тварин, впJIива€ на формування та

BiTaMiH Е, як антиоксидант, запобiгае окисненню жирних кислот, забезпечуе стiйкiсть iактивнiсть епiтелiю слизовкх оболонок статевоi системи, травного каналу i кон'юнктиви.
Спiльно вiтамiни А, Dз та Е пiдвищують загzrльну резистентнiсть органiзму тварин,

покращуIоть ii Ьтан, попереджують виникнення paxiTy й остеомаляцiТ.
BiTaMiH С - потУжниЙ антиоксиДант, щО вiдiграе значну роль у реryляцiТ окиснюваJIьно-

вiдновних процесiв, активуе синтез колагену i проколаг."у, сrероiд"*, -proHiB i катехоламiнiв,
обмiн фолiевоi кислоти та за-пiза. Реryлюе процес ,.орта"н" KpoBi, нЪрмалiзуе проникнiсть
капiлярiв, необхiдний дIя кровотворення, забезпечуе протиiапал""у iпроrrапергiчну дii.'

5. Клiнiчнi особливостi
5.1 Вид твариfi

BiTarrлiH Dз вiдiграе провiдну роль в обмiнi
всмоктрilння з кишечника" закiнчуочи виведенням
розвиток скелету.

Велика рогата худоба, KoHi, свинi, вiвцi,
iндики, гуси, качки).

5.2 Показання до застосування
кормову лобавку згодовують тварин€lм i птицi у перiоди пiдвищеноi потреби в поживних

речовинi}х, особливо високопродуктивним ТВаРИНаI'I У стресовиХ ситуацiяi, при зниженнi
продуктивностi, трztнспортуваннi, проведеннi ветеринарних заходiв, змiнi 

"*чду 
корму, високих

ТеМПеРаТ)РаХ, ЛаКТУIОЧИМ i ВаГiТНИМ ТВаРИНаМ 
_(Лише у другiй половинi вагiтностi), o.odn""o ,rр"

ПОРУШеННЯХ РеПРОДУmИВНОi фУНКЦii, У КОМбiНОВанiй терапii при iнфекцiйних та iнвазiйних
захворюваннях, зменшеннi Hecl"rocTi, погiршеннi заплiцненостi iнкубuцiй""* яець та зниженнi
мiцностi ik шкаралупи.

L{EЩA-BiT попереджУе виникненнЯ У твариН i птахiВ paxiTy, остеомаляцii, пiдвищус
плодючiсть самок та життездатнiсть молодняку. Використовують як допомiжний засiб для

{j i: 
'i 

l'l,r ii,, !! ij l ij fr i

l'1 Г'рl М i i i: li li r.: '{

кози, собаки, коти, хугровi звiрi, кролi, птиця (кури,
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пiдвищення стiйкостi органiзму проти дiТ рiзних токсинiв i для активiзацii iмунологiчних
реакцiй.

5.3 Протипоказання
.Щаних немае.
5.4 Особливi застереження при використаннi
Перед застосуванншr BMicT флакону необхiдно збовтати.
5.5 Використання пй час вагiтностi, лаlсгацiii несучостi
Без особливостей.
5.б Взасмодiя з iншими засобами та iншi форми взасмодii
.Щаних немас.
5.7 Способи введення i кiлькiсть для тварин рiзного BiKy
Перорально, змiшуючи з кормоМ або додаючи у пиrну воду один раз у 3-4 тижнi iз розрахунку(мл/на l0 кг маси тiла):
великарогатахудоба,конi 0,3-0,5;
телята, лошата 0,4-0,5;
вiвцi, кози 0,5_1,0;
свиноматди 0,3-0,7;
поросята 1,0-1,5;
собаки, коти 0,3_0,6;
хугровi звiрi, кролi 1,0-1,5.
ОдноразоВу кiлькiсТь кормовОТ добавки кратт{е роздiлити на три частини i згодовувати

тваринaм впродовж трьох дiб пiдряд.

Птицi випоюють кормову лобавку зазвичай iз питною водою або згодовуlоть iз кормом Iри-
чотири добовим курсом щомiсячяо iз розрахунку (мл на 100 л питноi води або на 100 кг корму): 

'
кури-несrки та молодки 30,0-50,0;
курчата
iндики, гуси
iндичата, ryсенята
качки
качеIU{та
За необхiдIостi кiлькiсть KopмoBoi добавки можна збiльшуват п в 2-3 разп.
При розведеннi ЩЕЩА-вiт, помiшуIочи, додають до води, а не навпаки.
Перед застосраннлrл BMicT флакону необхiдно збовтати.
5.8 Передозування (симптоми, невiдкладнi заходи, антидоти)
,Щаних немас.
5.9 Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу
При розведеннi I]ЕЩд-вiт, помiшуючи, додають до води, а не навпаки.
б. Фармацевтичнi особливостi
б.1 TepMiH придатностi
l2 мiсяцiв.
б.2 особливi заходи зберiгання
Зберiгати в сухому .*пй.rоrу вiд свiтла мiсцi за температури вiд 50 до 250 С.
6.3 Природа i склад контейнера первинного пакування
ФлаконИ зi скла або полiмерних матерiалiв пО 10, 50, 100, 200 i 1000 мл та полiмернi канiстри

по3i5л.
б.4 особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним препаратом або iз його

залишками
Невикористаний продукт або його заJIишки мають буги утилiзованi згiдно чинних вимог.

:1 i,)! i t'i jl, ;lij * j-l{ 
:

i]iri;t: ,,,.,,,,, . 4

25,0-30,0;
б0,0-70,0;
35,0-40,0;
25,0-50,0;
20,0-35,0.
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7. Назва i мiсцезнаходження власника реестрацiйного посвiдчення
ТОВ "Бровафарма@"
б-р Незалежностi l8-a, КиiЪська обл., м. Бровари, 07400, YKpaiHa

8. Назва i мiсцезнаходження виробника
ТОВ "БровафармаФ"
б-р Неза_rrежностi l8-a, КиiЪська обл., м. Бровари, 07400, УкраiЪа

9. flодаткова iнформацiя

i]iJii iirOл.,ii8дниl

|'} t] rr l"i i i l,, i.i it l; ,{


