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На5ва добавки
Норпtотел
1"

2.

Склад

1 л мiстить дirочi речовини:
Проrriленглiколь
780 мл;
MeTioHiH
15г;
Холiну хлOрид
15 г;
Нiкотинамiд
15г;
0,00l г;
Щiанокобаламiн
Кальцiю пантотенат 0,3 г;
3,0
г;
Щинк
Селен
0,030 г;
Кобальт
01015 г,
високOOчищена.
вода
,Щопомiжнi речовини:

-

-

3.

Фармацевтична (лiкарська) форма

Розчин.
4. Фармако"цогiчнi

властивостi

Нормотел * це кормова добавка, у якiй комбiнацiя пропiленглiколю з MeTioHiHoM, комплексом
BiTaMiHiB Iрупи В та есенцiальних елементiз сприя€ пiдвищенrrю енергетичного потенцiалу,
стимулюе обмiНнi процеси у високопродуктивних KopiB охильних до захворtOвання на кетоз та
сшрияе вiдтворенню продуктивностi KopiB.
Пропiленглiколь,. завдяки швидкому метаболiзму, у рубцi KopiB трансформуе молярне
спiввiдноtllення оцтовоТ кислоти до пропiоновоТ, Неметаболiзована частина пропiленглiколю
швидко абсорбуеться i через кров пOтрапляе у печiнку, де через пiруват використовуеться для
синтезу глюкози. Пероральне введення пропiленглiколю спричиняе лише короткострокове
збiЛьшення BMicTy глюкози у плазмi KpoBi з причини iT швидкого засвоення за рахунок
одночасного збiльшення BMicT iнсулiну у KpoBi на 200-400 % впродовж 30 хвилин пiсля
застосуваI{ня. Водночас пропiленглiколь знижу€ концентрацiю вiльних жирних кислот i бетагiдроксибутирату у плазмi kpoBi та знижуе BMicT триецилглiuеринiв у печiнцi i концен,грацirо
кетонових Тiл в молоцi. У перiод ранньоТ лактацii BiH TaKoxt пiдвищус енергетичний баланс lcopiB
та сприяе збiльшенню надоiЪ.
MeTioHiH - цо незамiнна амiнокислота, яка забезпечус метаболiчну, гепатопротекторну дirо
ДOНаТорУ рухомих метальних груп, необхiдна для синтезу холiну, з дефiшитом якогс, пов'язанi
ПОрушен}ш сИнтезу фосфолiпiдiв iз жирiв та вiдкладення у печiнцi нейтрального }киру, Бере
участь
в обмiнi сiрковмiсних амiнокислоъ у синтезi адреналiну, креатинiну та iнrших бiологiчно вФкливих
сполук; активуе лiю гормонiв, BiTaMiHiB, ферментiв, бiлкiв; зних(ус конценlрацiю холестерину :i
пiдвищус концентрацiю фосфолiпiдiв kpoBi. Знешколжуе деякi токсичнi речовиL{и шJu{хом
метилюtsання.

ХолiнУ хлориД умовно вiдносять ао цомплексу BiTaMiHiB групи В. С речовиноtо, з якоТ в
органiзмi утворюеться ацетилхолiн' один З основних медiаторiв нервового збудження. Холiн
входить до складу фосфолiпiду лецитину, який е важливою складовою частиною клiтин
органiзму. BiH вiдiфас tsаlлшиву роль в обмiнi фосфолiпiдiв; бере участь в процесi синтезу
фОСфолiпiдiв у печiнцi. Холiп е однiеtо з основнИх лiпотропних речови}I, якi пQпередrкають або
зп.{еншують жировУ iнфiльтр8Uirо печiнки. BiH с важливиМ джер€лоМ метильних груп, необхiдних
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забезпечення ряду бiохiмiчних прошесiв. Проявляе слабку ацетилхолiноподобну лiю;
стимулюе роботу м'язiв киш9чн,ика

Нiкотинамiд стимулю€ продукування нiкотинаденirtдинуклеотилфосфату (НАДФ) i
нiкотинаденiндинуклеотиду (НАД), якi регулююr-ь перебiг ряду окисно-вiдновних реакшiй та
пормалiзуrоть бiльшiсть видiв обмiну (включаючи i енергетичний), Прlлймае участь у мегаболiзмi
жирiв, npoTeilHiB, aMiHoKиcltoT, пУринiв, тканинному диханнi та глiкогенолiзi. Нiкотинамiд сприяс
органiзму у протистояннi iнфекцiйним захворюванням, мае дезiнтоксикацiйнi властивостi, швидко
розподiлясться у тканинах i проходить через плацентарний бар'ср. У печiнцi метаболiзуеться з
коп,tплексу з
утворенням N-метилlлiкотинамiду, метилпiридонкарбоксамiдiв, глюкуронiду

i

глit{ином.

I{iанокобаламiн, як метаболiт, активуе обмiн вуглеводiв, бiлкiв та лiпiдiв, сприяе синтезу
лабiльних груп в yTBopeHHi холiну, MeTioHiHy, нуклеТнових кислот, креатину, накопиченню в
еритроцитах сполук iз сульфгiдрильними групами, Як факгор росту стимулюq функцiю tсiсткового
мозку, що е необхiдним для нормобластичного еритропоезу. Щiанокобаламiн нормалiзуе
функцiонування печiнки та нервовоТ системи, активуе систеIч{у зсiдання KpoBi. В органiзмi
зв'язуеться з бiлками на 90 7о. Проникае через плацентарний бар'ер.
Пантотенат кальцiю легко всмокту€ться в кишкiвнику та розщеплюсться, звiльняtочи
пантотенOву кислOту. Пантотенова кислота с незамiнним структурIrим компонентом коферменту
А, який вiдiграс важливу роль в обмiнних прOцесах, синтезi та окиснеЕIнi жирних кислот, циклi
Кребса, синтезi нейтра;lьних жирiв, фосфолiпiдiв, стероiдiв, ацетилхолiну, порфiринiв,
с)киснювальнOму декарбоксилюваннi кетокислот, ацетилlованнi амiнокислот, глюкозаьаiну,
бiосинтезi гiпуровоТ кислоти та iнших бiохiмiчних реакlдiях,
[dинк приймас участь в обмiнi нуклеТнових кис.цот i сиrrтезi бiлкiв. Булучи пов'язаним з дiсю
ферментiц, гормонiв та частково BiTaMiHiB, BiH значно влливас на ocHoBHi життевi процеси:
кровотворення, розмноження, picT i розвиток органiзму тварин, вуглеводневий та енергетичгtий
обмiни.
Селен е есенцiальниlrt HyTpieHTOM,

що входять до складу рiзrлих ферментiв антиоксидантноТ дiТ
вiдповiдають
за антиоксидантFIий захист лiпiдiв клiтинних cTiHoK вiд
перекисного окиснення; бере участь у метаболiзмi йоду та терморегулюваннi; стимулюе
еритроцитOпоез, покращус я(ивлення клiтин киснем, проявляс iмуностимулюючу дiю та сприяс
виведонню тяжких металiв з оргаrriзму.
Кобальт бере участь у KpoBoTBopeHHi, е каталiзатором ряду ферментiв. Фiзiологiчний ефеr<т
кобальту обумовлений його присутнiстю у молекулi ltiанокобаламiну. BiH сприяс бiосиrIтезу
BiTaMiHy Blz кишковою мiкрофлорою у тонкому вiддiлi кишечника.
5. Клiнiчнi особливостi
5.1 Вид твариtl
Ве.тlика рогата хулоба.
5.? Показання до застосування
Застосовують тiльним коровам з MeToIo пiдготовки ix до родiв i профiлакгиклI утворення
кетонових тiл у paHlliй пiсляродовий перiод, а ]:акох( для пiдвищення продуttтивностi i ltормалiзацiТ
обл.,liну речOвин у KopiB пiсля отелення.
глутатiонпероксидаз,

5.3

якi

Протипоказання

Пiдвищена чутливiсть тварин до дiючих речовин кормовоТ добавки.
5.4 Особливi застереження при використаннi
При роботi з кормовою добавкою fiеобхiдно дотримуватись загальноприйrйтих caHiTapHoгiгiенiчних норм i пРавил.
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5.5

ВикористаIlня пЦ чдс вагiтяоgriп лактацii, нес;rчостi

Згiдно з рекомендованим дозуванIulм.
5.б Взасмодiя З iншими заеобами та iншi форми взаемодii
Немас.
5.7 Способи введення i кiлькiсть для твариЕ рiзпого BiKy
нормотел застосовують iндивiдуально (не розведеним чи з водою), викориотовуючи при цьс)му
гумовУ пляшку, дренчеР або з пiйлОм та групОвим метоДом з кормом у дозi:
- для стиМулюваннЯ обмiнниХ проuесiВ у тiльниХ KopiB та забезпечення нормального перебiгу
лiсляродового перiоду _ 300-350 п,lлlтварину протягоМ 2-3-х дiб до отелу i 2-х дiб пiсля отелУ
_
допомitкна терапiя при лiкуваннi субклiнiчних i клiнiчних кетозiв, перевах(но в перiо.ч вiЛ
"к
2-го до 6-го тижня лактацiТ, ts qалежностi вiд вираженностi порушень обмiну речовин - 300- 400
мл/тварину протягом Ц-S дiб.
За необхiдtrостi задавання кормовоТ добавки повторюють.
5.8 IIередозування (симптоми, невiдкладнi заходи, антидоти)
Необхiдно дотримуватись рекоменлованOrо дозування. При значному передозуваннi у тварин
може спостерiгатися зциження апетиту, зменшення споживання води, розлад роботи травного
:

каналу.
5,9 Спецiальнi застерепсення для осiб i обслуговуючого персоIIаJIу

Немае.

ФармацеВтичнi оеобливостi
6.1TepMiH придатпостi
6.

2 роки.
TepMirr придатностi пiсля пsршого вiдкриття (вiлбору) з флакону (канiстри) - З0 дiб, за умови
uC.
зберiгання у темному мiсцi при температурi вiд 5 до 25
Розчрrн кормовоТ добавки у водi придатниt"l до виксристання вlIродовж 48 годин.
б.2 Особливi заходи зберiгання

Зберiгати у захищеноrу uiл свiтла мiсцi за температури вiд 5 до 25
6.3 Природа i склад контейнера первиItного

0С.

пакування

Флакони iз полiмерних матерiалiв по 2 л; полiмернi канiстри по 5, I0, 20, 40 та 55 л; полiмернi
фляги по 20, 30,40, 50,60та 100 л.
6.4 Особливi заходи безпекя при пOводжсеннi з невикористаним препаратом або iз Його

залишками

Невикористаний лродукт або його залишки,утилiзу.lоть згiдно чинt{их. вимог.
7. IIазва i мiсцезнаход}кення власника ресстрацiйного посвiдчення

тов " БровАФАрмА"

б-р Незалежностi l8 а, м. Бровари, КиТвськоТобл.,07400, УкраТна
8. Назва i мiсцезнаходя(ення виробшика

тов " БровАФАрмА"

б-р Незалежностi 18 а, м. Бровари, КиiЪськоi обл., 07400, УкраТна
9.

ffодаткова iнформацiя
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