Додаток 2
Ав_00250-0i_09
до реестрацiйного посвiдчення
вiд 21 .01,2014 р,

Ветоке - 1000
(роз.rив для внугрiIIJ}Iього та зовнiшнъоrо застосуваIлня)
лис,гiвка-вкJIадка

окис

без пtеханiчнrтх включень, слабо
Прозора безбарвна рiлииа зi слабким опечифiчним запахомо
солона на смак.

Склад

мл препарату мiститъ дiючу ре,rовину (мг):

1

HaTpiro

гiпtl.х:rорит -

1,2 * 0,1,

хJIорид, вода аfilрогенна,
,Щопомiжвi рsчовиIrи: HaTpilo

ФарtчIакологiчкi властивостi
Ветокс-1000 с HaTpilo гill,оюrtrрит. У пpolteci йrого застосування
/{iючоЮ реqови11оЮ преfiаратУ
якиtl е сиJIъниМ окисникоМ. BiH вlтяВ,iяе вираЖенi бактерицидlli.
утворюстьСя атOмарпИИ кисенъ,
,rа дезоДоруючi властивостi. Препарат Ветокс-1000
iйу"й"о"i, фунгiчиднi, дезiнтоксикуюЧi
тварин за
.ri.й* нейтрйiзаuii та видалеýню токсинiв iз kpoBi, тканин i порохснин оргаlliзму
purl.ron активiзацii окисно-вiдновнрIх процесiв,

ЗаетосуванrrЯ

козаь{. коням, свиtIям. кOтам, собакам,
t:tбцх
худобi, вiвцям,
оrатiй хулuul,
Препарат застосовують великlи рогатш
захворюваннях
профiлаrtтИки та лiкуваннЯ твариН при oTpycHH,IX, мiкотоксиКозах_,

птещi длЯ

токсиI{оутворюючип,Iи
1ра8ногО KaHaJIy бактерiальногО походженНЯ с1-{риLI!IнеI{ого
а тако}К для обробки ран, оператliйного поля,
мittрtlоргаrriзпtами, }.{аститах, oпiKax, дерматитаХ!
iзулlткiв, стiлытиrtiв та iншого
санацii препlтliальноi порожнини бугаЁплiдникiв; для дезiтrфекцii,
бджiл; для caHairii
та
аскосферозi
iнвазiях
пасi.rницького реманенту прИ вароатознИх i нозелrатозлIик
я€цъ,
iнкубаuiitниХ
хiрургiчних та uф*р"u"их iHcTpvлteHTiB, уfiтаткуванIIя iнкубаторiТв,
м'яса та рибноi пролуltuii,
обладлrання дп",r.рфобки i Tpagcr.opiyuun*" молока,
.Щозування

Препарат, застосовують:
1. Перорально з питною водOю у дозах:

1000 розведеногсl
(при лiареях) - 500 мл преfiарату в розведеннi 1:5 (100 мл Ветоксila добу ло одужання;
питIIою водOю до 500 мл) за 30_60 хзилин до годiвлi двiчi

-

T9J'UITa&I

мlкотоiiсикозiв
- птлrцi - для лitсування та rrрофiлактики колiбактерiозу, сальмонельозу, на 1 л води,

5,7 дiб з розрахунку 25 мл препарату
додають Ветокс,1000 до питноТ води npor"ru*
R
- порOсятам й'колiбактерiозi, сальмOнельозi та мirсот<)ксикозах 200_з00 M;r препарату
poun"oa""i |:4 за30 хвилиrr до годiвлi вIlродовЖ4-5 дiб, ___,- л*л--:,}._ *л-: лd,, .i.л*л,,i,тr:rпr,\I плаL
водi абtr iзотонiчно\{у розчин1
2. Парен'ер*"rО u розвеяеНнi 1:2 в стерильНiй дис,гиj{Ьова}rii.i
протягом 4-7 дiб удозах:
,гi,ла олин
р{з :g'адобу;
внутрiшнъочеревиýно 10 мл на кг Mac}I
- 11оросятам

-

.теJUIТаМ*п"У"рi*"ЬоВенно5млнакгмасI.1тiлаоДинраЗнаДобУ.
З. IнтраптtстернальнО кOровам. хвориМ на рIастиТ, У Дозi 10 мл преfiарату, рсзRедеЕоIо
3-5 дiб,
диýтильоваrоо *одо* 1:3, двiчi на лобу впродов)Ii
4, АплiкацiТ,

зрошуваIIня;

котам при абсцесах, флегмонах,
великiйt рогатiiл хулобi, коням, козаь4, вlвIdям, с обака*1,
irrфекцiйно-алергiчних ура}ItеЕIнях, рожистому
шостitл'скцiйних флебiтах, фуруrtкульозi, дерматитах,

-

запалеtлнi,

в об'смному
а такOж np"'"yb"iTax, стоматитах застосову}оть препарат розведений
повного

iзотоiriчrтирt рOзч}iном щоденЕ0 д0
спiввiдноШеннi 1:2 стерильНою вOдоЮ чи стерил{,ним

0ДУ}КаuЕЯ'
Д^""ii о-,-,"иiр r,TiTTbяиKiB та iншогс
5.Дrядезiнфекцiiвуликiв,с.гiлъцикiвтаiншогопасi.лницъкогоре
ВетОкс-1000 в розведеннi 1:3 з експозtlцiсю 4 голини,

6. Для д".irrЪiцii-ru .u"uuii хiрургiчних

i

)Ma'er-lTy застосовую'ь

аку,'Iерських iHcTpl,MeHTiB

у

розведеннi 1:2

ексrrозицiею З0-60 хвилиg.

кOн трOпьOвднш*

llpижipiiиlt

р

]

з

Пр одовхсен тlя до латка 2

до ре€страцiйного

'

посвiдчення АВ-0025 0-0 1 -09
вiд21.07.2а|4 р.

7, .Щля дезiнфекцii та дJu{ са1-1ацii устаткуванЕя iнкубаторiiЪ, iнкубачiIYlних ясць, 0б",tадл{анЕя дJIrl
переробки i транспортування молока, м'яса та рибноi rrродукlrii у розвФденнi 1:5 з експозицiею З060 хвилин.

Нротиllоказанl{я
не встановленi.
Застереrкення
Немае.

Форrrrа випуску

Склянi ампулн по 20 мл; флакони з темного склц флакони та пляшк}l з полiпаерiв темного

кOльору по 0,2; 0,5; 1,0; 2,а лi канiстри з полiмерiв темнOго кольору по 5, t0 л.

.

Зберiгання
Засiб зберiгають у споживчо]ч{у пак}ъацнi виробнлIка в аr.хих затемнених прlтмiщеллнях {Iри
TeмпepaTypi вiд 5"С до 25ОС. Не лопускаеться дiя пря]\{их сонячцлIх пpoMeHiB.
TepMiH uридатЕостi, -|2 мiсяцiв у споживчому пакуваннi, пiсля першого вiдкрктгя cMHocTi не бiлъше б мiсяцiв, пiсля розведення - не бiльше однiсi доби.
ffля застосуваIIня у ветерIIнfiрнiй медицIrнi!
Власяrlк реестрацiйrrого посвiдчення :

тов "БровАФлрмА"

б-р Незалежностi 18 а, м. Бровари КиiвськоТ обл., 07400, YKpaiHa
Вtrробнrlк готового прод{укту :

тов "БровАФАрмА"

б-р Незалежностi 18 а, м, Бровари КиТвськоТ обл,, 07400, УкраТна

