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Фос-Бевiт
(розчин для iн'екцiй)

листiвка-вкладка
опис
Прозорий розчин вiд жовтуватого до червоного кольору.
Склад
1 мл препарату мiстить активнодiючi речовини (мг):

бутафосфан
нiкотинамiд

фолiеву кислоту

цiанокобаламiн

100,0;

5,0;

1,5;

0,05.

,Щопомiжнi речовини: метилпарабен, вода апiрогенна.
Фармакологiчнi властивостi
Фос-Бевiт - це комплексний препарат на ocHoBi бутафосфану та трьох BiTaMiHiB групи

В. Мае тонiзуючi властивостi, нормалiзуе метаболiчнi та регенеративнi процеси, забезпечуе
стимулюючий вплив на бiлковий, вуглеводний i жировий обмiни, пiдвищуе резистентнiсть
органiзму до несприятливих факторiв зовнiшнього середовища, iнфекцiй та токсинiв, сприяе
росту i розвитку тварин i птицi.

Буmафосфан - Це органiчна сполука фосфору, яка впливае на ряд асимiляцiйних
проuесiв в органiзмi тварин, стимулюе синтез протеiнiв, пришвидшуе picT i розвиток тварин,
нормалiзус функцiонування печiнки, пiдвищуе неспецифiчну резистентнiсть органiзму,
сприяе угвореннЮ KicTKoBoi тканини. При стреСових ситуацiях бутафосфан нормалiзуе piBeHb
гормонУ стресУ - гiдрокОртизону, завдякИ чому покРащу€ утилiзацiю глюкози в KpoBi i
сприяе збереженню енергетичних pecypciB органiзму. Бутафосфан не накопичуеться в
органiзмi i не сприЧиняс побiЧних дiй, якi властИвi стимулЮючим засобам та неорганiчному
фосфору.

Нiкоrпuнал,tid стимулюе продукування нiкотинаденiндинуклеотидфосфату (НДЩФ) i
нiкотинаденiндинуклеотиду (нАд), що регулюе перебiг бiльшостi окислювttльно-вiдновних
РеакцiЙ, забезпечуючи нормалiзацiю багатьох видiв обмiну (включаючи i енергетичний).
Присутнiй у метаболiзмi жирiв, протеiЪiв, амiнокислот, пуринiв, тканинному диханнi,
глiкогенолiзi. Нiкотинамiд сприяе органiзму протистояти iнфекцiйним захворюванням, мае
дезiнтоксикацiйнi властивостi, швидко розподiляеться в тканинах i проходить через
плацентарниЙ бар'ер. У печiнцi метаболiзуеться з утворенням N-метилнiкотиналлiду,
метилпiридонкарбоксамiдiв, глюкуронiду i комплексу з глiцином. Виводиться через нирки з
сечею.

Фолiева кuслоmа е одним iз ферментiв синтезу амiнокислот, присутня в обмiнi холiну.
ПОтреба У цьому BiTaMiHi зростае зi збiпьшенням BMicTy BiTaMiHy Brz, В органiзмi фолiева
кислота вiдновлюеться до тетрагiдрофолiсвот кислоти - коферменту, який присрнiй у
багатьох процесах метаболiзму, Фолiева кислота сприяе синтезу амiнокислот, нуклеТнових
кислот, пiримiдинiв, пуринiв. Разом iз цiанокобаламiном стимулюс процес кровотворення,
частково еритропоез. Необхiдна для нормального розвитку клiтин KpoBi, зокрема в угворення
i дозрiвання мегалобластiв.

Itiанокобаламiн, як метаболiт, активуе обмiн вуглеводiв, бiлкiв та лiпiдiв, сприяе
Синт9зу лабiльних груп в угвореннi холiну, MeTioHiHy, нуклеiЪових .кислот, креатину,
накопиченнЮ в еритроцитtlХ сполуК iЗ сульфгiдрИльнимИ групами. Як фактор 'росту
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стимулю€ функцiю кiсткового мозку, що необхiдно для нормобластичного еритропоезу.
щiанокоба-памiн нормалiзуе функцiонуванЕя печiнки та нервовоi системи, активуе систему
зсiдання KpoBi, у високих дозах викликае пiдвищення тромбоuластичноi активностi та
активностi протромбiну. Iз фолiевою кислотою е необхiдним для утворення еритроцитiв у
KicTKoBoMy мозку В органiзмi зв'язуеться з бiлкамп на 9Оо/о. Екскретуеться нирка.ми та iз
жовчю. Проникае через плацентарний бар'ер.

Застосування
Препарат застосовують коням, великiй рогатiй хулобi, свиням, вiвцям, козам, собакам,

котам, хутровим звiрам i курям при порушеннях обмiну речовин, BiTaMiHHiй недостатностi,
як стимулюючий i тонiзуючий засiб для пiдвищення опiрностi органiзму до захворювань
рiзноТ етiологii (iнфекцiйних хвороб, отруень), покращення росту та розвитку твариЕ, у
комплекснiй терапii за недостатностi в органiзмi кальцiю i магнiю; при родах,
пiсляпологових ускладненнях (пiсляродовий парез), у реабiлiтацiйний перiод одужрання та
пiсля операцiй, cTpeciB, дJUI норм€lлiзацii кровотворення та функцiонуванЕя печiнки, при
значниХ фiзичних навантаженнях та за пiдвищеноi фiзичноi активностi коней (за 2-3 доби
до перелбачуваних змагань або навантажень).

.Щозування
застосовують одноразово впродовж 4-5 дiб внугрiшньом'язово, пiдшкiрно або

внугрiшньовеIIно (повiльпо) у ршових дозах (у мл на 10 кг маси тiла):
KoHi, велика рогата хулоба 0,1-0,3;
лошатц телята 0,5-1,0;
свинi
поросята

0,2-0,5;

0,5 -1,5;

2,0-3,0;

1,0_1,5.

сильному ослабленнi тварин препарат застосовують у

вlвцl, кози 0,5-1,0;
ягнята, козенята 0,5-1,5
собаки, коти та xyTpoBi звiрi О,5-2,0.

Птицi - шляхом випоювання впродовж 4-5 дiб у дозах (у мл на 1 л питноi води):
кури несrrки, бройлери
курчата, молодняк
У критичних випадках та при

половиннiй дозi.
за необхiдностi проводять повторний курс лiкування у тих же дозtж через 8-15 дiб.
Протипоказання
Щаних немае.

Застереження
не вводити в одне мiсце бiльше l0 мл препарату.
Форма випуску
Флакони iз оранжевого скJIа або полiмерних матерiа.пiв, 4ki закритi ryмовими корками

пiд алюмiнiевими обкатками, об'емом 10,20, 50, 100 або 200 мл.
Зберiгання
сухе темне мiсце в упакованнi виробника за температури вiд 4 до 2о "с.
TepMiH придатностi - 12 мiсяцiв.
Пiсля перцого вiдбору iз флакону препарат зберiгати протягом 20 дiб за р{ови

стерильного вiдбору та зберiгання в герметично закритiй упаковцi виробника. ] :

ffля застосування у ветеринарнiй медицинi!
власник реестрацiйного посвiдчення i виробник готового продуктy:
тов "БровАФАрмА,,
б-р Неза.пежностi l8a, м. Бровари КиiЪськоТ обл., 07400, Украihа
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