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Коротка характеристика
l,. Назва
Мiкростимулiн
2. Склад
l л кормовоi добавки мiстить дiючi речовини у хелатнiй формi цитратiв:
Залiзо
йод
Кобальт
Магнiй
Марганець
Мiдь
Молiбден
Селен
Хром

- 1500 мг;
- 15 мг;
- 10 мг;
- 2000мг;
- 1500 мг;
- 300 мг;
- 0,5 мг;
- 3мг;
- 0,5 мг;

Щинк - 1000 мг.
,Щопомiжнi речовини: вода високоочищена.
3. Фармацевтичпа форма
Розчин дJIя перорtlльного застосування.
4. Фармакологiчнi властпвостi
Мiкростимулiн _ це комбiнована мiнерirльна добавка, в якiй есенцiаrrьнi елементи, TaKi, як залiзо,

йод, кобальт, магнiй, марпшець, мiдь, молiбден, селен, хром та цинк представпенi у хелатнiй формi
карбоксилатiв, якi харЕжтеризуються значним piBHeM бiологiчноi доступностi. I]итрати - е основною
ланкою циклу Кребса, а iони мета.шiв виконують функцiю стабiлiзаторiв молекул субстрату, активних
центрiв ферментiв та конформацiТ бiлкових молекул ферментiв, а саме третинноi i четвертинноi
структур; приймають участь в окисно-вiдновних реакцiях та в регулюваннi активностi ферментiв. ix
комбiнацiя сприяе iндукцii галла-iнтерферонiв, активiзуе клiтинне дихання, нормалiзус обмiн речовин,
пiдвищуе неспецифiчну резистентнiсть та адаптогеннiсть органiзму тварин; позитивно впливае на
продуктивнiсть, вiдтворення та збереження тварин.

Залiзо с скJIадовою частиною гемоглобiну, мiоглобiну та багатьох ферментiв, якi беруть участь у
окисно-вiдновних реакцiях. Щей елемент тtжож входить до складу пероксид€tзи i каталази, якi е

ферменталли тканинного диханЕя.
Йод - один з основних окJIадових KoMiloHeHTiB тироксину i трийодтиронiну - гормонiв, що

виробляються щитовидною залозою та реryлюють майже Bci ocHoBHi види обмiну речовин. Так,
тироксин вiдповiдае за енергетичниЙ обмiн i piBeHb теплопродукцii в органiзмi та с каталiзатором
утворення енергii в клiтинах.

Кобальт бере yracTb в угвореннi KpoBi, е каталiзатором ряду ферментiв. Фiзiологiчний ефект
коба-пьту обумовлений його присугнiстю в молекулi цiанокобалаlrлiну (BiTaMiH Brz). BiH сприяе
бiосинтезу BiTaMiHy Btz кишковою мiкрофлорою в тонкому вiддiлi кишечника.

Магнiй е скJIадовою частиною Bcix клiтин i тканин органiзму тварин, разом з iоналли iнших
елементiв забезпечус стабiльнiсть ioHHoi рiвноваги рiдких середовищ органiзму; входить до скJIаду

ферментiв, пов'язаних з обмiном фосфору i вуглеводiв; активуе фосфатiву плазми i KicToK та бере
ytlacTb у процесi нервово-м'язовоi збудливостi. МагнiЙ, вступаючи в оборотнi зв'язки з багатьма
органiчними речовинtlI\,Iи, забезпечуе можливiсть меЙболiзму близько 300 ферментiв, зокрема
креатинкiнази, аденiлатцикJIази, фосфофруктокiнази, К-Nа-АТФази, Са-АТФази, ферментiв бiлкового
синтезу, глiкопiзу, трансмембранного трzIнспорту ioHiB та iH. Магнiй необхiдний для пiдтримки
структури рибосом, нуклеiЪових кислот i деяких бiлкiв. BiH бере участь у реакцiях окисного
фосфорилювання, синтезi бiлка, обмiнi нуклеiЪових кислот, лiпiдiв та фосфатiв.

Марганець е структурною одиницею молекулу багатьох ферментiв, пiдвищуе активнiсть
ферментiв, якi вiдщеплюють COz вiд карбоксильних груц кислот та активуе Ti, якi синтезують жирнi



Кислоти. BiH бере yracTb у процесi утворення KicToK. Iони марганцю пiдсилюють бiлковий обмiн,
стимуJIюючи активнiсть ферментiв дипептидttзи та аргiнази.

Мiдь е стимуJuIтором органiв кровотворення i сприяс зв'язуванню токсинiв, активiзу€ процеси
вiльного окиснення у тканинЕtх, стимуJIюе деякi гормони гiпофiзу, впливае на процеси розмноження та
регулюе статеве дозрiвання.

Молiбден е скJIадовою частиною окремих ферментiв, пiдвищуе ефективнiсть дii природних
антиоксидантiв, зокрема, BiTaMiHy С, бере участь у регуJIюваннi метаболiзму бiлкiв, жирiв, вуглеводiв, у
rrроцесtlх бiосинтезу гемоглобiну, сприяе виведенню сечовоi кислоти з органiзму.

Селен е есенцiальним HyTpieHToM, який входять до складу рiзних ферментiв антиоксидантноТ дii
глугатiонпероксидаз, якi вiдповiдають за антиоксидантний захист лiпiдiв клiтинних cTiHoK вiд

перекисного oKиcHeHIuI; бере rrасть у метабопiзмi йоду та терморегулюваннi , входячи до складу
триЙодтиронiндеЙодинz}зи та дейодинЕви; стимулюе еритроцитопоез, покраrцуе живлення клiтин
киснем проявJuIе iмуностимуJIюючу дiю та сприяе виведенню тяжких MeTarriB з органiзму.

Хром позитивно впливае на picT тварин, розвиток плодiв, активiзуе метаболiзм глюкози та
iнсулiну, стимуJIюе iмунний зttхист i репродуктивну здатнiсть, проявJIяе антистресову лiю.

Щинк приймае rlacTb в обмiнi нуклеiЪових кислот i синтезi бiлкiв. Булучи пов'язаним з дiею
ферментiв, гормонiв та частково BiTatuiHiB, BiH значно впливае на ocHoBHi життевi процеси:
кровотворення, розмноження, росту i розвитку органiзму тварин, вуглеводневого та енергетиtIного
обмiнах.

5. Клiнiчнi особливостi
5.1 Вид тварин
KoHi, велика рогата худоба, свинi, вiвцi, кози, кролi, xyTpoBi звiрi, птиця (кури, iндики, гуси,
качки), собаки, коти.
5.2 Показапня до застосування
Мiкростимулiн випоюють тваринzlп{ та птицi у перiоди пiдвищеноi потреби в есенцiальних

елементах, особливо у стресових ситуацiях та утриманнi в несприятливих умовах, при зниженнi
продуктивностi, iнтенсивностi росту та розвитку, змiнi складу корму; з метою стимуляцii обмiнних
процесiв, пiдвищення неспецифiчноТ резистентностi, змiцнення iMyHiTeTy, неспецифiчноi профiлактики
бактерiальних i вiрусних зtжворювzlнь, для активiзацii iмунологiчних реакцiй за хвороб рiзноТ етiологiТ,
пiдвищення iMyHHoi вiдповiдi органiзму на щеплення; пiсля тривЕrлого застосувЕlння антибiотикiв,
ЗахисТУ органiзму вiд отруень та адalптування до несприятливих умов навколишнього середовища.

5.3 Протипоказання
Немае.
5.4 Особливi застереження при використаннi
Вода, яка використовуеться дJuI розчиненшI кормовоi лобавки; нЬ повинна мiстити залишкiв
>шору або дезiнфектантiв.
5.5 Використання пiд час вагiтностiп лактацii несучостi
Без особливостей.
5.б Взаемодiя з iншими засобами та iншi форми взаемодii
Немае.
5.7 Способи введення i кiлькiсть для тварин рiзного BiKy
При бiльшостi показань задtlють перор€tльно протягом 3-5 дiб:
а) з волою або кормом:

}ид тварин Доза добавки
мл/тварину

Особливостi застосування в
oKpeMi технологiчнi перiоди

KoHi, велика рогата худоба
10,0

5 дiб перед змiною корму, З-4
доби перед щепленням або

перегрупуванням

Лошата, молодняк великоi рогатоТ
худоби 2,0

5 дiб перед змiною корму, 3-4
доби перед щепленням



Свиноматкита хряки
3,0

5 дiб перед змiною корму, 3 доби
перед щешлеЕням

Поросята на дорощуваннi 1,5
3-4 доби пер9д щепленням або
шереведенням на вiдгодiвлю

свинi на вiдгодiвлi )< 3-4 доби trеред щепленням або
перед транспортуванням

Вiвцi, кози
2,0

3-4 доби перед щепленням або
перегоЕом

Ягнята, козенята
1,0

3-4 доби перед щеtl:rенняьл або
перегрупуванням

Коти та собаки дрiбних порiд

Собаки середнiх та великих порiд

0,1_0,2

0,3-0,4

5 дiб перед щепленням

б) з водою :

Вид тварин .Щоза добавки
(мл на 10 л води)

Особливостi застосування в
oKpeMi технологiчнi перiоди

Кролi, хугровi звiрi 1,0 5 дiб перед щепленняý{

Кури- нес)лки, молодняк
|,25

5 дiб до щеплення та З доби пiсля
щеплення

Iндики, качки, гуси, курчата
бройпери

1,0
5 дiб до щеплення та 3 доби пiсля

щешлення

Перед застосувtlЕням BMicT флакону необхiдно збовтати.
5.8 Передозування (симптоми, невiдкладнi заходи, антидоти)
Необхiдно дотримуватись рекомендованого дозування
5.9 Спецiальнi застерelкення для осiб i обс.гryговуючого персоналу
Немае.
6. Фармацевтичнi особливостi
6.1 TepMiH придатностi
2 роки.
6.2 Особливi заходи зберiгання
Зберiгати в захищеному вiд свiтла мiсцi за температури вiд 5 до 25 0С.

TepMiH придатностi пiсля першого вiдкриття (вiдбору) з флакону - 30 дiб, за умови зберiгання в
сухому з:lхищеному вiд свiтла мiсцi при температурi вiд 5 до 25 0С.

Розчин кормовоi добавки у водi придатний до використання протягом 48 годин.
6.3 Природа i склад контейнера первицного пакування
Флакони зi скла або полiмерних MaTepiarriB по 5, 10, 50, 100, 200 i 1000 мл та полiмернi канiстри
по3,5 ilOл.
6.4 Особливi заходи безпеки при поводжепнi зý невикористаним препаратом або iз його
залишками
Невикористаний продукт або його залишки мають буги утилiзованi згiдно чинних вимог.
Назва i мiсцезнаходження власника ресстрацiйного посвiдчення
тов " БровАФАрмА"
Ёр Незалежностi 18 а, м. Бровари, Киiвськоi обл., 07400, УкраiЪа
8. Назва i мiсцезнаходження виробника
тов " БровАФАрмА"



6-р Незалежностi 18 а, м. Бровари, КиiЪськоi обл.,07400о Украпа
9. Додаткова iнформачiя
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