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опltс
Олнорiднlтй етери:льний прозориIi розчин вiд б.;liло-лtовтого до жовтого кольор)r.
Склад
1 мл препарату мiс,гить активно дiючу речовину:
iмiдокарбу ллпропiонат - 120,0 tr,tг.

!опомiжнi реLIовинll,: полiвiнiлпiролiдон. спирт бензцловий. пропiонова кисJIота, вода
BIlcoKOoLIищeHa.

Фrrрмакологiчнi властивостi
АТС vеl масuфiкацiйнurt коd QPý1 * $нпruпропсозойнi веп.€рuнарнi ttрепарапtu (QP|lAE|I,

iпtidокарб)
Щilочою речовиноIо преларату с ilvli.loKapбy дипропiонат, який являсl,ься похiдllипt

iкарбан_шriду. Вiц забезпе.rус шиlэокий спектр антипрOтозойного впхиву щодо збlчшtкiв
пiроплазмiдозiв з роду бабезiil: Babesia bou-is, В, Ьigепliпа, В, colchica (Frапсаiеllа colchica), В,
diTergeпs, В. ovis, В. tttolasi, В. caha|li, I}. equi (Nat|allia equi), В. (|апis, В, gibsoпii, В, vogeli та роду
теГrлерiй: Theileria allltulala, Т, sel,gelii, Т, rпtftапs, Т. orieпtalis, Т, ayis, Т. t,еcotdira, 7'. hirci, Т.

taraпdirallgifёris, а Taкoxt збулникiв рикетсiй з роду ана]I;rазl Апарlаsпtа mаrgiпаlс, А, сепlrtлlе, А.
ol,ts, д. рlэаgосуlорhilum r]a po;ly ерлiхiй: Ehrlichict сапis, Е. сhа.ffёепsis uри ix мон0- чи змiшано\.{у
перебiгу iнвазiй.

Iv{еханiзм антипротозоiirrоi дii iпriдокарбу базустъся ша геilь\{уваннi процесу аеробпого
tлетабо,цiзпrу гпюкози i синтезу IFIK пiроплаз:иiд та рике,гсiй, rцо fi спрпчиняс загибель паразитiв.

Пiсля парентераJIьного введsння iliюча речовина препарату швидко вс},Iоктусться з плiсця
ВВедення у кров, досяга}очt{ максИIч{альних концентраrriй ч.ерез |-2 год!tн}1. Терапевти,чна
концентрацiя iмi,:1окарба в KpoBi пiдтрилtу-еться протягом 4-б тихснiв,

Iмiдокарб липропiонат пiддасться плетаболiзму незначLIоIо лtiрою, наколичусlъся в oclloвtlo]\ly
в пирках i печiнцi, виводиться з органiзrltу llовi,льно шерева}кно з фекалiями i в пленшiй Mipi з cel{elo.

Iмiдоltарб дипрогtiонат за стуfiенеNl впливу }Ia органiзм вiдноситься до помiрно небезпе.tнriх

реLlовин (3 клас tлебезпеки по ГOСТ 12.1,007-76).
З*с,госувапr.lя
Парнокопптнипл хс5йнI.1м тваринам (волика

лашi, вербллоди) для "rliк.чвання i профiлактlлкrл
зптiшаних iнвазii,r.

Непарtлокоltитнi{м сiльськогосподарським TBaprrHaM (Krrmi, мули, осли) для .iliкl,вання i
проQl-цактикI.I оаDезlозу, анап"цilзI\Iозу, а Taкoiк lx змlшанI{х Iнвазш.

Собакам. д.тя лiкування гострого, хронiчного. сl,бклiлtiчltого i атипового бабезiозу. ер:liхiозу.
анаплаз},1озу} а також ik змiшаних irrвазiй.

Хiтr,riопрофiлаIстика бабезiозу:

- ВВелеllня Препарац/ вiлразу пiсля виявлення прнкрiплепого к.тiща;
* введеЕня препарату TBapI{Ha[{ з груш{ ризику (мислl всь,килл собака,м), TeprriH дiТ захнсту l4-

21 день triсля введення.

2fозування
Велика рогffта хlцоба, буйво;tлt, зсбу, верблюди. При бабезiозi для лiкуваплrя - 2,{ lу;_г/щг

маси тiла, що адекватrlо 2 мл/100 кг маслt тi.ца. пiдшкiрно. разово. При анаплазмозi для лiкyвац,ц*п
З,0 плг/кг лtасiт тiла. шIо a;JeKBalHo 2,5 мл/100 KI, маси тiла, а при змiшаних iнвазiж 2,5 мл rra l00 Kr-

}lactl Ti.ua, пiдшкiрно, разово. !ля профiлактLIки обох хво;lоб - 2,4 мгlкг маси тiла., пiдшкilэно.

разово, _,. ,, ,,

Вiвцi, козIл, пrуфлони, ланi- При бабезiозiдля лiкування2,4 мг/кг пласи тiла, цIо адекватно 0,2

l.ллl10 кг маси тiла" вlлlтрirttl{ьом'язове. paJoвo.
KoHi, }ry.[Il, o".n". При виявленнi Ballesia caballi -2,4 мl/кг, шlо адекватяо2 мл/100 кгм&си

тiла, внутрiшньолt'язоrо доi"i з лобови lrl, i HтepBa.Tolt
* iг ,fub+abaJ*M

"'J
l ,]; ..l; jl:*i{ #т 1_,

, ,' , ,,,

роrата хулоба. буйволи, вiвцi, кози, зебу, муфлонlt,
бабезiозу, тейлерiозу чи анаплазмOзу) а т,акохс ik
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1]ри вияв.ченнi Bqhesia equi - 3,6 мгlкt", що адекватно 3 мл/l00 кг маси тi;rц KllpggIrt 4 рази iз j-
х добовим iHTepBaToM.

Собакlл. При бабезiозi для лiкування * 3,6-6,0 пtг/кг маси т,iла, що адеквато 0.З-0,5 мл/10 кг
маси тiла, пiдшlкiрно або внутрiшttьом'язевo, та при потребi повторно через 14 дiб в дозi 2.4 мгlкI-
пtаси тiла разово.

При грlrповому yTpиivtallHi тварин, у випадку появI{ кровопаразитарних захворювань. i}cbob4y

поголiв'ю тзарин вводять IMKap-I20 в профiлактичнiй дозi та повторюють введення: велпкiй

рогаr:iй хуаобi * через б ти;tснiв, iншилt видаь{ тварин - через 4 тиiкнi,- 
Перед.u.то.j;uаrrням флакон з препаратом ретельЕо с,rруIuFO,гь.
ПротиrrоказаЕня
Гiпер.rутливiстъ до KoMпoHeHTiB препарату, Т{е лопускасться одночас]I8 застосування ITvtKap-

120 з хлорорганiчними. фосфороргаллiчнлtнtи препаратами та iншилtи iнгiбiторами холiнестерази,
Заборонясться використовуватLI препарат uротягол{ 4 тижнiв пiсля вакцlлrлацii живою вакi{иною
пl]от!r бабезiозу або анаплазп{озу.

Заетережеlrпя
Забiй ве.пикоi рогатоi худоби, rtоней i овець на ]r{'ясо дозво,цясться r e paH,itrre, Hi;K через 1 i0 дiб

пiсля останFIього застосування IMKap-l20. При виtч{ушеIlоh,lу забоi тварин ранiше встанов-lgноI,Q
теlrпriну:и'ясо tr{clжe буr,lл BilKopI{cTaHо в кор]\,т х}трOвйм звiрам,

\4олоко KopiB i кобил дозволя€ться викорI.Iстовувати для харчовlлх цiзlеl:t не ранiше" Hii,lt через
7 дiб пiс.ця останнього введення lllKap-120. Отримапе ранiше встановлеItого TepMiHy молоко пiсля
кип'ятit-tня lrloжe бlтIt в}tкористано в корь{ тваринам, N{олоко дiйних овеIдь, оброб"тених Iмкар-120.
заборонястъся використовуватн в харчовllх цiлях llрOтягом усьогсl пеlэiоду лаr<тацii.

Пртл випадковом,ч конr:ак,гi лiкарського препарат.у зi шкiрою або слизовими tlбо;тонками очей.
ii необхiлшо промити велIIкою itiлькiстю води. Людя-ь.r з гiперчlт;tивiстlо д0 ко\lпонентiв преrrаlэату
слi;1 улlикатIл пря},Iого контакту з IMKap-120. У разi появI,I алергi.tlлtлк реакцiй або при випалково}{\,
lIопаданнi -тriкаlэсьltого препарат1, в органiзьс людипи слiд неrаliлtо зверн)тися в медI.Iчиий заклал,

Форrrа BIrп},cKy
Флаконtl 1] 1]gмн.ого скла або по.пirсерi,в, герА4.етичIiо закритi г)цlовими корка\,1и пiд iurюмil-riсву

обкатку по 10,20, 50 та 100 пrл.

Зберiганllя
Сухе,,геý{не, HeJ{Ocтyfiпe д;rя дiтей мiсце прl,{ температурi вiл 5 "С до 25 ОС.

Iliсля першого стери;lrного вiдкрlл,гтя ф;lакону, препарат слiд влtкористати протягрц,,]$,лiб
ilри 1,MoBi зберiгання в хоJодильнпку пр!1 Telllпepaтypi вiдt 4 ОС до 8 ОС.

f;,шя, u.io.,no o rn ня у в eTep1.1нapHй :rrедиц1,1нi!

ВласнIrк ресстрачiйного rтосвiдчен[Iя! виробншк;
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