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Шановні партнери,
Корпорація «Ветеринарна аптека професора Лі-

тарова» була започаткована у 2009 році. Тоді це була 
невелика компанія, з мінімальною кількістю працю-
ючих і обмеженими технічними можливостями. Але 
протягом декількох років компанія виросла в корпо-
рацію, яка тепер складається з солідної виробничої 
структури, підрозділу оптової торгівлі ветеринарни-
ми препаратами, декількох інтернет-аптек.

Керівник компанії Літаров Володимир Євгені-
йович, професор, доктор медичних наук, зібрав до-
вкола себе команду однодумців, які склали ядро 
майбутньої корпорації. Зараз штат співробітників 
складає більше 50 чоловік, більшість з яких мають 
кваліфікацію «Лікар ветеринарної медицини».

До складу корпорації входять п’ять інтернет-аптек, дві з яких перебувають у ТОП-10 ін-
тернет-аптек України. Успішне впровадження сучасних технологій управління забезпечило 

і забезпечує постійне зростання підпри-
ємств корпорації.

Підрозділ оптової торгівлі і інтернет-ап-
теки пропонують нашим клієнтам широкий 
спектр ветеринарних препаратів, серед 
яких присутні такі відомі бренди, як «Брова-
фарма», «Артеріум», «Ветсинтез», «Продукт», 
«O.L.KAR», INVESA, Bayer, MCD, Zoetis, Leko 
Pro та інші.

Виробниче підприємство корпорації, 
ТОВ «Укрветбіофарм», яке здійснює екстем-
поральне виробництво ветеринарних пре-
паратів, використовуючи сучасні наукові 
досягнення, є єдиним в Україні виробником 
унікальних мазей на основі поліетиленокси-
дів. Такі мазі мають поліпшені абсорбційні 
та емульсійні властивості, здатні розчиняти 
гідрофобні і гідрофільні лікарські препара-

ти, добре розподіляються на шкірі, не порушуючи діяльності залоз, не перешкоджають га-
зообміну. Також ці мазі мають осмотичну активність і можуть зберігатися тривалий час при 
будь-якій температурі,  не піддаючись впливу мікроорганізмів.

Засадними основами нашої роботи є: якість 
продукції, широкий асортимент і швидкість до-
ставки.

Завдяки впровадженню цих принципів ми здо-
були довіру більше 10  000 партнерів, серед яких 
ветеринарні аптеки і клініки, ветеринарні лікарі, 
фермерські господарства, розплідники і просто 
любителі тварин. Географія — вся Україна. Є спо-
живачі нашої продукції  і за кордоном.

Цей каталог познайомить Вас з продукцією 
нашої виробничої компанії ТОВ «Укрветбіофарм», 
розповість як про препарати, які вже зарекомен-
дували себе на ринку, так і про новинки, розроб-
лені останнім часом.

З найкращими побажаннями,
Корпорація 
«Ветеринарна аптека професора Літарова»
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МАЗЬ  33  КОРОВИ
Захисна мазь для вимені для профілактики і лікування сухості, тріщин, саден, ерозій та інших 
захворювань шкіри вимені.

Лiкарська форма: Мазь жовтого ко-
льору.
Склад: Діючі речовини: полiне-
насиченi жир нi кислоти Омега 3, 
глiцери ди рицинолевої, лiнолевої та 
олеi нової кислоти, вiтамини А, Д, Е.
Допомiжнi речовини: карбоксiметiл -
целюлози натрiєва сiль, 1,2-про пан-
діол, вода дистильована.
Фармакологiчна дiя: Розм’якшує 
епі дерміс шкіри, підсилює її еластич-
ність, утворює на поверхні тканини 
тонку захисну плівку від зовнішніх 
подразників. Має протизапальну 
дію, посилює регенеративні процеси 
в тканинах.
Показання до застосування: Профі-
лактика і лікування сухості, трі щин, 
саден, ерозій та інших захворювань 
шкіри вимені.
Спосiб застосування та дози: Пе ред 
застосуванням проводять під готовку 
і первинну санітарну обробку вимені 
перед доїнням, потім масажними ру-

хами наносять рукою на кожен сосок чи на будь-яку уражену частину вимені 1,0—1,5 г мазі. 
Через 1—2  хвилини мазь повністю всмоктується, а на поверхні утворюється тонка захисна 
плівка. Після доїння шкіру вимені знову оброб ляють маззю.
Побiчна дiя: Не спостерігається.
Протипоказання: Не має.
Особливi вказiвки: Молоко і м’ясо тварин при 
застосуванні препарату використовують в їжу 
без обмежень.
Форма випуску: Полiмернi банки по 100 г.
Умови зберiгання: сухе темне місце при тем-
пературі від +5 °С до +25 °С. Під час зберіган-
ня допускається утворення тонкого масляного 
шару.
Термін придатності: 2 роки.
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МАЗЬ  33  КОРОВИ-МЕД
Поживна мазь для вимені для профілактики і лікування сухості, тріщин, саден, ерозій та інших 
захворювань шкіри вимені.

Лiкарська форма: Мазь жовтого ко-
льору.
Склад: Діючі речовини: 
полiненасиченi жир нi кислоти Омега 
3, глiцериди рицинолевої, лiнолевої 
та олеi нової кислоти, вiтамини А, Д, 
Е, мед натуральний.
Допомiжнi речовини: карбоксiме тiл-
целюлози натрiєва сiль, вода дисти-
льована.
Фармакологiчна дiя: Розм’якшує 
епідерміс шкіри, підсилює її елас-
тичність, утворює на поверхні ткани-
ни тонку захисну плівку від зовніш-
ніх подразників. Має протизапальну 
дію, посилює регенеративні процеси 
в тканинах. Мед додатково живить 
та пом’якшує тканини.
Показання до застосування: Профі-
лактика і лікування сухості, тріщин, 
саден, ерозій та інших захворювань 
шкіри вимені.
Спосiб застосування та дози: Пе ред 
застосуванням проводять під готовку 

і первинну санітарну обробку вимені перед доїнням, потім масажними рухами наносять ру-
кою на кожен сосок чи на будь-яку уражену частину вимені 1,0—1,5 г мазі. Через 1—2 хви-
лини мазь повністю всмоктується, а на поверхні утворюється тонка захисна плівка. Після до-
їння шкіру вимені знову оброб ляють маззю.
Побiчна дiя: Не спостерігається.
Протипоказання: Не має.
Особливi вказiвки: Молоко і м’ясо тварин при 
застосуванні препарату використовують в їжу 
без обмежень
Форма випуску: Полiмернi банки по 100 г.
Умови зберiгання: Сухе темне місце при тем-
пературі від +5 °С до + 25 °С. Під час зберіган-
ня допускається утворення тонкого масляного 
шару.
Термін придатності: 2 роки.
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АСД  МАЗЬ
Мазь для лікування інфікованих ран, що погано загоюються, дерматитів, екзем, 
трофічних виразок, свищів, хронічних запальних уражень шкіри та копит.

Лікарська форма: Мазь темно-ко-
ричневого кольору зі специфічним 
запахом.
Склад: Діючі речовини: АСД-3 фрак-
ція, димексид, новокаїн.
Допоміжні речовини: поліетиленок-
сиди.
Фармакологічна дія: АСД-3Ф надає 
стимулюючу дію на ретикулоендоте-
ліальну систему, нормалізує трофі-
ку і істотно прискорює регенерацію 
тканин, має виражену антисептичну 
властивість. Композиція пропилен-
гликолей, не порушуючи фізіоло-
гічних функцій шкіри, забезпечуює 
високу біодоступність. В якості до-
даткових компонентів застосовуєть-
ся димексид, що має протизапальну 
активність та новокаїн, який є знебо-
люючим засобом.
Показання до застосування: Інфіко-
вані в’ялозагоюванi рани, дермати-
ти, екземи, трофічні виразки, свищі, 
хронічні запальні ураження шкіри та 
копит, копитна гниль вiвець і некро-
бактеріоз тварин.
Спосіб застосування та дози: При ек-

земі, пролежнях, дерматитах, хронічних запальних ураженнях шкіри, піодермії і трофічних 
виразках на уражені ділянки шкіри наносять препарат один раз на добу, захоплюючи 2—3 
см здорової шкіри з метою попередження поширення вогнища запалення, лікування про-
водять до одужання. При некробактеріозі тварин і копитній гнилі вiвець після відповідної 
обробки уражені ділянки змащують препаратом або фіксують пов’язки з маззю один раз на 
день до повного одужання тварин.
Побiчна дiя: Не спостерігається.
Протипоказання: Не встановлені.
Форма випуску: Полімерні банки по 20 г, 50 г і 100 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 °С до +25 °С.
Термін придатності — 2 роки. 
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АНТИМАСТИТ ВЕТ
Препарат для лікування маститів великої та дрібної рогатої худоби в період лак-
тації; захворювань слухового проходу у дрібних домашніх тварин.

Лікарська форма: Мазь жовтого 
кольору для інтрацистернального 
застосування.
Склад: Діюча речовина: оксітет-
рацик ліну гідрохлорид 1%.
Допоміжні речовини: поліетиленок-
сид.
Фармакологічна дія: Оксітет ра ци-
клiн виявляє активність по відно-
шенню до грампозитивних аероб-
них бактерій Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp.; грамнегативних 
бактерій  — Neisseria gonorrhoeae, 
Bordetella pertussis, Enterobacter 
spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., 
Salmonella spp., Shigella spp.; ана-
еробних бактерiй  — Clostridium 
spp.; вiдносно Rickettsia spp., Chla-

mydia spp., Mycoplasma spp., Spirochaetaceae.
Показання до застосування:

  Мастити великої та дрібної рогатої худоби в період лактації;
  захворювання слухового про ходу у дрібних домашніх тварин.

Спосіб застосування та дози: Препарат вводити інтрацистернально великій рогатій худобі — 
1 шприц (15 мл) на кожну хвору чверть вимені кожні 12—24 годин, дрібнiй рогатій худобі 
(вівці і та iнші)  — 1/

2
  шприца (7,5 мл) на кожну хвору чверть вимені кожні 12—24 годин. 

Курс лікування — 3—4 дні. Перед застосуванням препарату з хворих чвертей вимені здо-
юють молоко, потім після дезінфекції соска вводять вміст шприца в сосковий канал. Після 
введення препарату чверть молочної залози масажують для рівномірного розподілу його по 
всій цистерні. Собакам і кішкам препарат вводити інтрааурікулярно  — 1—3 мл суспензії в 
слуховий прохід. Перед лікуванням очистити внутрішню поверхню вушної раковини. Після 
введення препарату промасажувати вухо для кращого розподілу препарату. При необхідності 
повторити лікування через 24 години.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендованих доз не спостерігається.
Протипоказання: Не встановлені. Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до 
антибіотиків групи тетрацикліну.
Особливi вказiвки: Молоко, отримане від тварин в період лікування препаратом зі здорових 
часток вимені, може бути використано після кип’ятіння тiльки для годування тварин. Засто-
сування молока для харчових цілей дозволяється через 5 днів (10 здоювань) після останньо-
го застосування препарату.
Форма випуску: Шприц-туби по 15 мл, полімерні банки по 50 г і 100 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 2 роки.
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Комбінований знеболюючий та протизапальний лікарський засіб
Лікарська форма: Гель однорідний, білий або з жов-
то-кремовим відтінком, зі специфічним запахом.
Виробляється: ГЕЛЬ БОМ-БЕНГЕ ФОРТЕ та ГЕЛЬ БОМ-
БЕНГЕ ДЛЯ КОНЕЙ
Склад: Діючі речовини: ментол, метилсаліцилат. До-
поміжні речовини: карбопол, рицинова олія, Твін 80, 
триетаноламін, вода. ГЕЛЬ БОМ-БЕНГЕ ФОРТЕ має по-
силену формулу по діючій речовині (метилсаліцилат) 
та містить димексид.
Фармакологічна дія: ГЕЛЬ БОМ-БЕНГЕ  — комбіно-
ваний лікарський препарат для зовнішнього засто-
сування. До складу препарату входять два активних 
компоненти — метилсаліцилат та ментол — які при 

місцевому застосуванні надають виражену знеболюючу, протизапальну і часткову місцевоанестезуючу 
дію. Препарат гальмує активність медіаторів запалення, нормалізує підвищену проникність капілярів, 
поліпшує процеси мікроциркуляції, зменшує набряк та інфільтрацію запалених тканин. Посилення крово-
току та розслаблення м’язів в результаті ексфільтраціі накопичуваної в м’язах молочної кислоти дозволяє 
збільшувати інтенсивність фізичних навантажень.
Показання до застосування: Для полегшення болю в суглобах та м’язах (розтягнення зв’язок, забит-
тя), болів в попереково-крижовому відділі хребта (люмбаго, ішіас, може застосовуватися для розігріваю-
чих масажів при спортивних тренуваннях та фізичних навантаженнях).
Спосіб застосування та дози: ГЕЛЬ БОМ-БЕНГЕ ФОРТЕ. Препарат застосовують зовнішньо. Втирають 
2—3 рази на добу в болючі ділянки тіла: 2—4 г препарату наносять виключно на неушкоджені ділянки 
шкіри. Нанесення необхідно супроводжувати втиранням протягом 2—5  хвилин. Кратність застосування 
становить 2—3 рази на добу. Тривалість використання визначає ветеринар виходячи з ефективності про-
веденого лікування, але не більше 10  днів. Може бути призначена суха зігріваюча пов’язка в перервах 
між нанесенням гелю. Тривалість застосування зумовлена   характером та виразністю захворювання, ха-
рактером супутньої терапії, досягнутим ефектом.
ГЕЛЬ БОМ-БЕНГЕ ДЛЯ КОНЕЙ. Зовнішньо. Необхідну кількість гелю (3—7 г/100 кг м. т., що відповідає при-
близно ½ — 1 чайної ложки) втирають в ділянки шкіри над болючим суглобом або м’язом. При необхід-
ності процедуру повторюють через кілька годин (до 3 разів на день). Тривалість курсу (без консультації 
ветеринара) — до 10 днів. Після втирання мазі можна накладати суху зігріваючу пов’язку. Не застосову-
вати препарат із зігріваючими компресами.
Побiчна дiя: У більшості випадків використання ГЕЛЮ БОМ-БЕНГЕ переноситься добре і не дає проявів 
будь-яких побічних реакцій.
Протипоказання: ГЕЛЬ БОМ-БЕНГЕ не слід використовувати при індивідуальній підвищеній чутливості 
до інгредієнтів гелю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами: Не рекомендується використання препарату на однй 
ділянці шкіри з іншими засобами для місцевого застосування. ГЕЛЬ БОМ-БЕНГЕ здатний підсилювати ток-
сичну дію метотрексату. Не варто використовувати його разом з пероральними антикоагулянтами, тому 
що гель викликає посилення місцевого кровообігу в місці нанесення та розширення судин. Це може при-
звести до розвитку кровотечі. Застосування разом з препаратами, що знижують рівень глюкози в крові 
призводить до зниження ефективності останніх.
Особливі вказівки: При випадковому проковтуванні гелю негайно промити шлунок і ввести ентеросор-
бент.
Форма випуску: Полімерні банки по 50 г і 100 г.
Умови зберігання: У сухому темному місці при температурі від +5 °С до +25 °С. Не заморожувати.
Термін придатності — 2 роки.

БОМ-БЕНГЕ
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ВОЛЬТАРЕН КРЕМ-ГЕЛЬ
Препарат для місцевого застосування при бурситах, артритах, періартритах, тендонітах 
та інших формах ревматичних захворювань м’яких тканин.

Лікарська форма: Гель одно-
рідний, білий або з кремовим 
відтінком, зі специфічним за-
пахом.
Склад: Діюча речовина: ди-
клофенак натрію 3,0%.
Допоміжні речовини: димек-
сид, карбопол, рицинова олія, 
Твін-80, етанол, триетанола-
мін.
Фармакологічна дія: ВОЛЬ-
ТАРЕН КРЕМ-ГЕЛЬ має проти-
запальну, анальгетичну та 
протинабрякову дію, зумов-
лену пригніченням синтезу 
простагландинів, які відігра-
ють основну роль у патогенезі 

запалення. При ревматичних захворюваннях зменшує біль у суглобах у спокої  та при русі, 
а також скутість та припухлість суглобів, сприяє збільшенню обсягу рухів. При зовнішньо-
му застосуванні диклофенак проникає через шкіру та накопичується в підшкірних тканинах 
(підшкірній клітковині, м’язовій тканині, суглобовій капсулі та порожнинах суглобів). Етанол 
додатково надає місцевоанестезуючу дію.
Показання до застосування: Препарат призначений для місцевого застосування при бурси-
тах, артритах, періартритах, тендонітах та інших формах ревматичних захворювань м’яких 
тканин. Для симптоматичного лікування больового синдрому, набряку та запалення, викли-
каних травмами зв’язок, м’язів, сухожиль, які одержані внаслідок вивиху, розтягнення, ге-
матом великої та дрібної худоби, коней, собак та кішок.
Спосіб застосування та дози: Зовнішньо. ВОЛЬТАРЕН КРЕМ-ГЕЛЬ наносять на чисту суху шкіру 
1—2 рази на день та злегка втирають. Після нанесення препарату руки необхідно вимити. 
Курс лікування визначає ветеринар, однак, не рекомендується безперервне застосування 
гелю довше 2 тижнів при ураженнях м’яких тканин і довше 3 тижнів при ураженнях суглобів.
Протипоказання: Підвищена чутливість до диклофенаку або інших нестероїдних протиза-
пальних засобів, вагітність, період лактації, період інтенсивного росту.
Особливi вказiвки: Крем-гель слід наносити тільки на неушкоджену шкіру, уникаючи попа-
дання на відкриті рани. Після нанесення не слід накладати оклюзійну пов’язку. Не слід до-
пускати потрапляння препарату на очі та слизові оболонки.
Форма випуску: Полімерні банки по 50 г і 100 г.
Умови зберігання: У сухому місці при температурі від +15 до +25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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Линійка мазей з широким спектром протигрибкової, протимікробної та протипаразитарної 
дії, ефективних для лікування екземи, лишаю і корости

Лікарська форма: Виробляється: 
мазь «АМІКОВЕТ-СІРКА»  — світ-
ло-жовтого кольору зі специфіч-
ним запахом; мазь «АМІКОВЕТ-
ЦИНК»  — сірого кольору зі 
специфічним запахом; мазь «АМІ-
КОВЕТ-КОМБІ»  — білого кольору з 
жовтуватим або сіро-зеленим від-
тінком зі специфічним запахом.
Склад: Мазь «АМІКОВЕТ-СІРКА».
Діючі речовини: хлоргексидину бі-
глюконат (10 мг/г), сірка (100 мг/г).
Допоміжні речовини: димексид, 
ПЕО 400, ПЕО 1500, рицинова олія.
Мазь «АМІКОВЕТ-ЦИНК».
Діючі речовини: хлоргексидину бі-
глюконат (10 мг/г), оксид цинку 
(100 мг/г).
Допоміжні речовини: димексид, 
ПЕО 400, ПЕО 1500, рицинова олія.
Мазь «АМІКОВЕТ-КОМБІ».
Діючі речовини: хлоргексидину бі-
глюконат (10 мг/г), сірка (100 мг/г), 
оксид цинку (100 мг/г).
Допоміжні речовини: димексид, 

ПЕО 400, ПЕО 1500, рицинова олія. 
Фармакологічна дія: Хлоргексидин є антисептиком, ефективним по відношенню до грам-
позитивних (Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Mycobacterium sp., Corinebacterium xerosis, 
Micrococcus sp., Sarcina lutea, Clostridium sp., Bacillus subtilus) та грамнегативних бактерій 
(Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia marcescens, 
Providencia sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., Neisseria sp.), а також дріжджів (Candida sp.), дер-
матофітів (Dermatophytes, Microsporum, Trichophyton, Trichoderma), ліпофільних вірусів, хла-
мідій. Диметилсульфоксид має виражену антисептичну, протизапальну та аналгетичну дію. 
Сірка в складі мазі при нанесенні на шкіру взаємодіє з органічними речовинами, утворюючи 
сульфіди та пентатіонову кислоту, які надають протимікробну та протипаразитарну дію по 
всій глибині шкірного шару.
Оксид цинку має підсушуючу, адсорбуючу і протимікробну дію. Він утворює альбумінати і де-
натурує білки на поверхні шкіри. При нанесенні на уражену поверхню зменшує явища ексу-
дації, запалення і подразнення тканин, утворює захисний бар’єр від дії дратівливих чинників. 
Складові компоненти надають високий терапевтичний ефект при комплексному ураженні 
шкірного покриву паразитарної, бактеріальної, вірусної та грибкової етіології, що супрово-
джуються різними алергічними та імунними ураженнями.
Препарат не викликає розвитку резистентності до нього мікроорганізмів.
Показання до застосування: Мазь АМІКОВЕТ-СІРКА – антисептичний препарат з широким 
спектром протигрибкової та вираженої протипаразитарної дії. Застосовується для лікування 
поверхневих дерматозів бактеріальної етіології: стафілококкоз шкіри, піодермія (всі види), 

МАЗІ  «АМІКОВЕТ»
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імпетигінозна екзема, кандидоз шкіри; дерматомікози (трихофітія, мікроспорія), себорея. 
Є ефективним засобом для лікування лишаю і корости у домашніх та сільскогосподарських 
тварин.
АМІКОВЕТ-ЦИНК — протигрибковий препарат з широким спектром антимікробної дії з  по-
м’якшувальним для шкіри ефектом. Застосовується для лікування екземи у тварин. Ефектив-
ний при алергічних дерматитах, токсідерміі, атопічних дерматитах, кропивниці, поверхневих 
дерматозах бактеріальної етіології. Мазь застосовують зовнішньо для лікування попрілостей 
та пошкоджень шкіри (невеликі термічні та сонячні опіки, порізи, подряпини). Складові ком-
поненти надають високий терапевтичний ефект при різних алергічних та імунних ураженнях 
шкірного покриву
АМІКОВЕТ-КОМБІ — універсальний протигрибковий препарат з широким спектром антимі-
кробної і протипаразитарної дії з пом’якшуючим шкіру ефектом. Застосовується для ліку-
вання екземи у тварин. Ефективний при алергічних дерматитах, токсідерміі, атопічних дер-
матитах, кропивниці. Застосовується для лікування поверхневих дерматозів бактеріальної 
етіології: стафилококкоз шкіри, піодермії (всі види), імпетігінозна екзема, кандидоз шкіри, 
дерматомікози (трихофітія, мікроспорія), себорея. Є ефективним засобом для лікування ли-
шаю і корости у домашніх і сільськогосподарських тварин.
Мазь застосовують зовнішньо для лікування попрілостей та пошкоджень шкіри (невеликі 
термічні та сонячні опіки, порізи, подряпини).
Спосіб застосування та дози: Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри і на 
2—4 см навколо них (з метою попередження розширення вогнища запалення), при цьому 
її злегка втирають в шкіру. Уражені ділянки обробляють 2 рази на день. При грибкових за-
хворюваннях можна накладати марлеві пов’язки, просочені маззю. Залежно від динаміки 
терапії, характеру та симптомів захворювання, тривалість курсу лікування препаратом ви-
значається ветеринаром індивідуально.
Протипоказання: Алергія. Небажано одночасне застосування препаратів йоду для уникнення 
розвитку дерматитів. Гострі гнійні процеси шкіри та прилеглих тканин.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Полімерні банки по 20 г, 50 г, 100 г.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С. 
Термін придатності — 2 роки.
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Засіб місцевої терапії при різних запальних захворюваннях опорно-рухового апарату
Лікарська форма: Мазь білого кольору.
Склад: Діючі речовини: метилсаліцилат, ментол. 
Допоміжна речовина: поліетиленоксид.
Фармакологічна дія: Комбінований лікарський 
препарат для зовнішнього застосування. До 
складу препарату входять два активні компо-
ненти  — метилсаліцилат і ментол, які при міс-
цевому застосуванні мають виражену знеболю-
ючу та місцеву анестезуючу дію. При місцевому 
застосуванні активні компоненти препарату не 
абсорбуються у системний кровообіг і не викли-
кають системної дії. Завдяки вдало підібраному 
співвідношенню допоміжних речовин мазь добре 
наноситься і розподіляється по шкірнiй поверх-
ні, поглинає шкірні виділення, не перешкоджає 
газообміну, не забруднює шерсть, одяг і добре 
змивається водою.
Показання до застосування: Препарат застосову-
ють як засіб місцевої терапії при різних запаль-
них захворюваннях опорно-рухового апарату, 
невралгіях, міалгіях, болях в суглобах різної етіо-
логії у великої та дрібної худоби, коней, собак 
і кішок.
Спосіб застосування та дози: Препарат призна-
чений для зовнішнього застосування. Мазь на-
носять тільки на неушкоджені ділянки шкіри. 
При нанесенні рекомендується мазь втирати в 
уражену ділянку протягом декількох хвилин. За-
звичай рекомендується призначення препарату 
2—3  рази на добу 5—10  днів. За рекомендаці-
єю лікаря може використовуватися суха зігріваю-
ча пов’язка, збільшена тривалість застосування.
Побiчна дiя: У дуже рідкісних випадках можлива 
гіперчутливість до препарату, подразнення у міс-
ці введення, шкірні алергічні реакції. Зазвичай 
добре переноситься тваринами.
Протипоказання: Алергічні реакції. Не допускати 
попадання на слизові оболонки. Не наносити на 
пошкоджену або подразнену шкіру. Не застосову-
вати препарат у вигляді компресу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами: Препарат викликає гіперемію шкіри і рефлектор-
но посилює циркуляцію крові в підшкірній тканині і спільне застосування з іншими препара-
тами локальної дії може приводити до посилення їх всмоктування.
Форма випуску: Полімерні банки по 20 г, 50 г і 100 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С. 
Термін придатності — 2 роки.

МАЗЬ  ВЕТ-ОР
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ДІГТЯРНА  МАЗЬ
Мазь застосовується при екземі, грибкових ураженнях, герпесі, підшкірному кліщі 
(демодекозi) великої та дрібної худоби, кролів, собак і кішок.

Лікарська форма: Мазь від коричне-
вого до чорного кольору зі специфіч-
ним запахом.
Склад: Діюча речовина: дьоготь бере-
зовий.
Допоміжні речовини: димексид, полі-
етиленоксид.
Фармакологічна дія: Дьоготь бе-
резовий має потужну антисептичну 
дію. Його здавна використовували 
проти паразитів і свербіння шкіри. У 
Європі він відомий пiд назвою «ро-
сійське масло». Він має маслянисту  
консистенцію і специфічний запах. 
Мазь на основі дьогтю має потуж-
ну антисептичну, протипаразитарну, 
протигрибкову, противірусну дію. Має 
знеболюючий  ефект, знімає свербіж і 
подразнення  шкірних покривів. При 
застосуванні мазі відзначається по-
ліпшення сну, зняття дратівливості.
Показання до застосування: Засто-
совується при екземі, грибкових ура-

женнях, герпесі, підшкірному кліщі (демодекозi) великої та дрібної худоби, кролів, собак і 
кішок.
Спосіб застосування та дози: Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри і на 
2—4 см навколо них, при цьому її злегка втирають в шкіру. Уражені ділянки обробляють 
2 рази на день. При стригучому  лишаї  і в інших випадках можна накладати просочені маззю 
марлеві пов’язки. Застосовувати мазь курсом не більше 3 тижнів, при необхідності, після 2-х 
тижневої перерви, курс повторити.
Протипоказання: Не застосовувати препарат на відкриті рани, виразки, відкриті гнійники.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається. Плями від дьогтю на під-
стилках, оббивці і т. п. можна видалити:  для прання використовується розчин нашатирного 
спирту (1 столова ложка спирту на 5 літрів води). Запах дьогтю з шкіри зникає після миття зі 
звичайним милом або шампунем.
Форма випуску: Полімерні банки по 50 г і 100 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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Мазь для лікування запальних і дегенеративних захворювань опорно-рухової системи
Лікарська форма: Мазь однорідна, біла 
або з кремовим відтінком, майже без за-
паху.
Склад: Дiюча  речовина: диклофенак нат-
рію 3,0%.
Допоміжні  речовини: димексид, компози-
ція поліетиленоксидiв.
Фармакологічна дія: Диклофенак має 
протизапальну, анальгетичну та проти-
набрякову дію, зумовлену пригніченням 
синтезу простагландинів, які відіграють 
основну роль у патогенезі запалення. 
При ревматичних захворюваннях змен-
шує біль у суглобах при спокої та пiд час 
руху, а також скутість і припухлість сугло-
бів, сприяє збільшенню обсягу рухів. При 
зовнішньому застосуванні диклофенак 
проникає через шкіру і накопичується в 
тканинах (підшкірній клітковині, м’язовiй 
тканинi, суглобовiй капсулі і порожнини 
суглобів).
Показання до застосування: Запальні і де-
генеративні захворювання опор но-рухової 
системи (артрити, остеоартроз, суглобо-
вий синдром при ревматизмі і загостренні 

подагри, радикуліт, запальні процеси зв’язок, сухожиль), м’язові болі ревматичного та не-
ревматичного походження, посттравматичні запалення м’яких тканин і опорно-рухового апа-
рату (ушкодження зв’язок, вивихи, забиті місця) великої та дрібної худоби, птиці, собак.
Спосіб застосування та дози: Зовнішньо. Препарат наносять на шкіру 2—3 рази на день 
і злегка втирають. Після нанесення препарату руки необхідно ретельно вимити. Тривалість 
лікування залежить від показань і визначеного ефекту. Після 2-х тижнів використання пре-
парату слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем.
Протипоказання: Підвищена чутливість до диклофенаку або інших нестероїдних протиза-
пальних засобів, вагітність, період лактації, період інтенсивного росту.
Особливi вказiвки: Мазь слід наносити тільки на неушкоджену шкіру, уникаючи попадання 
на відкриті рани. Після нанесення не слід накладати оклюзійну пов’язку. Не слід допускати 
потрапляння препарату на очі та слизові оболонки.
Форма випуску: Полiмернi банки по 20 г, 50 г та 100 г.
Умови зберігання: У сухому місці при температурі від +15° С до +25° С.
Термін придатності — 2 роки.

ДИКЛОФЕНАК-ВЕТ
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ДИМЕКСИД  МАЗЬ
Місцевознеболювальний і протизапальний засіб; універсальна базова мазь

Лікарська форма: Мазь білого кольору зі специ-
фічним запахом.

Склад: Діюча речовина: диметилсульфоксид. До-
поміжні речовини: поліетиленоксид.

Фармакологічна дія: Протизапальний препарат 
для зовнішнього застосування, інактивує гідро-
ксильні радикали, покращує перебіг метаболіч-
них процесів в  осередку запалення. Має місцеву 
анестезуючу та знеболюваючу дію. Має помірну 
антисептичну і фібринолітичну дію. При місцево-
му застосуванні швидко і добре проникає через 
біологічні мембрани, у тому числі через шкіру, 

слизові, оболонку мікробних клітин (підвищує їх чутливість до антибіотиків). Виконує також 
транспортну функцію, забезпечуючи глибоке проникнення інших лікарських засобів через 
шкіру і слизові. При аплікації на шкіру і слизові оболонки швидко і майже повністю всмокту-
ється. При локальному нанесенні на шкіру виявляється у сироватці крові вже через 10  хви-
лин після аплікації, пік концентрації спостерігається через 4—8 годин. Добре проникає 
в клітини тканин усіх органів, за винятком волосся, кігтів і зубної емалі. Диметилсульфоксид 
і його метаболіти виводяться з сечею і  калом, можуть виводитися через шкіру і легені, що 
супроводжується специфічним часниковим запахом. Акумуляції диметилсульфоксида і його 
метаболітів в організмі при тривалому застосуванні препарату не відбувається.

Показання до застосування: Захворювання і травми опорно-рухового апарату (удари, роз-
тягнення зв’язок, артрити і артрози, радикуліт та ін.); гнійничкові і запальні захворювання 
шкіри (вугрі, фурункульоз, екзема, бешихове запалення та ін.); інфіковані рани, що погано 
загоюються (гнійні); опіки; флегмони; тромбофлебіт; трофічні виразки м’яких тканин; запаль-
ні стоматологічні захворювання (пульпіт, пародонтит) великої та дрібної худоби, собак і птиці.

Спосіб застосування та дози: Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки, злегка вти-
раючи в шкіру. Уражені ділянки обробляють 2 рази в день.
Протипоказання: Гіперчутливість, тяжка печінкова і/або ниркова недостатність, виражений 
атеросклероз, глаукома, катаракта, інфаркт міокарда, інсульт, кома, вагітність і лактація (ви-
водиться з молоком).  У зв’язку з тим, що диметилсульфоксид може підсилювати не тільки 
активність, але і токсичність деяких лікарських засобів, слід дотримуватися обережності при 
його одночасному призначенні з іншими препаратами для місцевого застосування.

Взаємодiя з iншими лiкарськими засобами: Збільшує всмоктування і підсилює дію етанолу, 
інсуліну. Підвищує абсорбцію і збільшує ефект інших спільно застосовуємих лікарських засо-
бів. Сумісний з гепарином, антибактеріальними препаратами, нестероїдними протизапаль-
ними засобами. Підвищує чутливість мікроорганізмів до аміноглікозидів і бета-лактамних 
антибіотиків, хлорамфеніколу, рифампіцину, гризеофульвину. Сенсибілізує організм до дії 
лікарських засобів для загальної і місцевої анестезії.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається. Дуже рідко: алергічні реакції, 
дерматит, що зудить, контактний дерматит, еритема, сухість шкіри, легке печіння.

Форма випуску: Полімерні банки по 20 г, 50 г і 100 г.

Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.

Термін придатності — 2 роки. 
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Мазь для лікування пошкоджень і ран першої фази раневого процесу, гнійних інфекційних та інших захво-
рювань шкіри, порізів, мікротравм, міозитів, грибкових уражень кігтів, копит і м’яких тканин

Лікарська форма: Мазь темно-коричневого кольору 
зі специфічним запахом.
Склад: Діючі речовини: йод кристалічний, димексид, 
рицинова олiя.
Допоміжні речовини: поліетиленоксиди.
Фармакологічна дія: Вміст активного йоду в мазі 
5%. Йод має фунгіцидну і бактерицидну активність 
відносно широкого спектру мікроскопічних грибів, 
грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, 
в тому числі антибіотикорезистентних (активний 
відносно стафілококів, стрептококів, менінгококів, 
гонококів, пневмококів, ешерихій (включаючи енте-
ропатогенні, інвазивні та токсикогенні штами), саль-
монел, клебсієл, протея, серрацій, цитробактери, 

гемофільної палички, псевдомонад, фузобактерій, клостридій, неклостридіальних анаеробів, 
пептококів, мікоплазм, деяких вірусів, хламідій).
Димексид за кілька секунд проникає через шкіру і значно збільшує трансдермальне пере-
несення діючих речовин мазі, а також сам має місцевий протизапальний і знеболюючий 
ефект. Рiцинова  олiя пом’якшує шкіру і перешкоджає її пересушуванню. Поліетиленоксидна 
основа інертна і стійка, добре вивільняє йод, легко змивається водою. Мазь має хорошу на-
мазувальну здатність, легко забезпечує рівномірний розподіл активних речовин на шкірних 
покровах і рівномірне вивільнення з основи йоду, який надає фунгіцидну і бактерицидну дію. 
Пов’язки з маззю безболісно знімаються з пошкоджених ділянок під час перев’язок.
Показання до застосування: Гнійні інфекційні та інші захворювання шкіри, порізи, мікротрав-
ми, міозити, невралгії, запальні інфільтрати, грибкові ураження кігтів, копит і м’яких тканин. 
Для лікування пошкоджень і ран першої фази раневого процесу з рясним виділенням при 
гострих гнійних захворюваннях м’яких тканин (панариції, флегмони, абсцеси), гнійно-некро-
тичних ранах, трофічних виразках і термічних ураженнях, ускладнених гнійним процесом. 
З  профілактичною метою при невеликих шкірних ранах і для попередження гнійних усклад-
нень в області швів післяопераційних ран, при поверхневих термічних ураженнях, для гігіє-
нічної дезінфекції рук медперсоналу.
Спосіб застосування та дози: Місцево. Швидко всмоктується з місця нанесення. При неве-
ликих поверхневих процесах: після обробки і підсушування місця пошкодження наносять 
на вогнище ураження 1—2 рази на добу, до повного одужання. При великих або глибоко 
розташованих ураженнях накладають на гнійні рани під марлеву пов’язку. При необхідності 
тампони або пов’язки можна прибинтувати. При грибкових ураженнях наносити, втираючи, 
2—3 рази на день на уражені ділянки. При міозитах, невралгіях — наносити точково або 
у вигляді сітки 1—2 рази на день. При контакті зі шкірою мазь розріджується і легко нано-
ситься на шкірні покриви.
Побічна дія: При обробці значних поверхонь можливі прояви йодизму. Більша  частина йоду 
виводиться нирками. Видалення здійснюється також через кiшкiвник, потовими та молочни-
ми залозами. Поява різкого свербiжу, почервоніння та ознак йодизму свідчить про гіперчут-
ливість до препарату.
Протипоказання: Гіперчутливість до йоду та димексиду, печінкова і ниркова недостатність, 
інфаркт міокарда, виражений атеросклероз, глаукома, катаракта, інсульт, вагітність, лакта-
ція. Фармацевтично несумісний з ефірними маслами, розчинами аміаку.
Форма випуску: Полiмернi банки по 50 г та 100 г.
Умови зберігання: Зберігати в сухому темному місці.
Термін придатності — 2 роки. Можливе незначне розрідження поверхневого шару. 

ЙОДНА  МАЗЬ 5%
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ОКСІТЕТРАЦИКЛIНОВА МАЗЬ 1%
Мазь для лікування інфекційних захворювань очей у великої та дрібної худоби, кролів, котів і собак

Лікарська форма: Мазь густа 
однорідна від світло-жовтого 
до світло-бурого кольору зі 
специфічним запахом.
Склад: Діюча речовина: оксіте-
трацикліну гідрохлорид.
Допоміжна речовина: поліети-
леноксид.
Фармакологічна дія: Оксітет-
рациклiна гідрохлорид, що 
входить до складу ма зі, є анти-
біотиком широкого спектру дії, 
активним відносно грампози-
тивних і грамнегативних бакте-
рій, рикетсій, орнітозу. В основі 
механізму антибактеріальної 

дії лежить пригнічення синтезу білка мікробної клітини на рівні рибосом.
Показання до застосування: Мазь застосовують при лікуванні інфекційних захворювань очей 
у великої та дрібної худоби, кролів, котів і собак: кон’юнктивітів, блефаритів, ураженні рогів-
ки та іншіх хвороб очей, викликаних збудниками, чутливими до оксітетрацикліну.
Спосіб застосування та дози: Мазь видавлюють за нижню повіку тварині і легкими масажни-
ми рухами (за допомогою ватного тампона) із зовнішнього боку повiки розподіляють мазь 
по всьому кон’юнктивальному мішку. Мазь застосовують щодня 3—5 разів на добу до оду-
жання. Залежно від тяжкості хвороби доза мазі складає від 0,2 г до 0,4 г на одну тва рину.
Протипоказання: Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до антибіотиків групи 
тетрацикліну.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Шприц-туба по 15 мл.
Умови зберігання: Сухе темне місце при 
температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки. 
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Мазь для лікування інфікованих ран, екзем, гнійних захворювань шкіри, ерозій, дерматитів, ви-
кликаних чутливими до оксітетрацикліну мікроорганізмами.

Лікарська форма: Мазь жовто-корич-
невого кольору зі специфічним запа-
хом.
(Можлива поява на поверхні мазі більш 
темної плівки, що не має впливу на 
якість препарату).
Склад: Діючі речовини: оксітетрациклі-
ну гідрохлорид, димексид.
Допоміжні речовини: поліетилен оксид.
Фармакологічна дія: Оксітетра цик-
лiн  — бактеріостатичний антибіотик 
широкого спектру з групи тетрациклі-
ну, порушує утворення комплексу між 
транспортною РНК та рибосомою, що 
призводить до пригнічення синтезу 
білка мікроорганізмів. Димексид по-
кращує перебіг метаболічних проце-
сів у вогнищі запалення, має місцеву 
анестезуючу та знеболювальну дію. 
Має протизапальний, помірний  анти-
септичний  та фибринолiтичний  ефект. 
При місцевому застосуванні швидко та 
добре проникає через біологічні мемб-
рани, у тому числі через шкіру, слизо-

ві, оболонку микробних клітин і підвищує їх чутливість до антибіотика. Виконує транспортну 
функцію, забезпечуючи глибоке проникнення оксітетрациклiна через шкіру і слизові. Мазь 
має виражену антибактеріальну дію відносно грамнегативної і грампозитивної, аеробної та 
анаеробної мікрофлори, щодо Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Spirochaetaceae.
Показання до застосування: Лікування інфікованих ран, екзем, гнійних захворювань шкіри, 
ерозій, дерматитів, викликаних чутливими до оксітетрацикліну мікроорганізмами.
Спосіб застосування та дози: Мазь наносять на уражені ділянки шкіри та на 2—4 см навколо 
них 1—2 рази на добу (можливе накладення оклюзійної пов’язки).
Протипоказання: Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до антибіотиків групи 
тетрацикліну.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Полімерні банки по 50 г і 100 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.

ОКСІТЕТРАЦИКЛIНОВА  МАЗЬ 5%
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ПЕО-ІХТІОЛ  МАЗЬ
Мазь для лікування опіків, бешихових запаленнь, екземи, дерматитів, гнійничкових уражень 
шкіри великої та дрібної худоби, кролів, собак і кішок

Лікарська форма: Мазь від коричневого 
до чорного кольору зі специфічним за-
пахом.
Склад: Діюча речовина: іхтіол (амонієва 
сіль сульфокислот сланцевої оливи). До-
поміжні речовини: полі етиленоксид.
Фармакологічна дія: Препарат має ви-
ражену антисептичну, протизапальну, 
противопаразитарну, кератопластичну 
і місцеву обезболюючу дію. При безпо-
середній дії на шкіру і слизові викликає 
слабке подразнення чутливих нервових 
закінчень, що змінюються зниженням їх 
чутливості та призводить до виникнення 
рефлексів, які змінюють трофіку тканин. 
Протимікробна та протипаразитарна 
дія іхтіолу пояснюється вмістом сірки і 
ароматичних речовин. Після нанесення 

на рани і слизові оболонки, крім антисептичного впливу, звужує судини, зменшує секрецію і 
ексудацію, зменшує біль і прискорює регенерацію ураженої тканини, сприятливо впливаючи 
на область запалення шкіри і підшкірних шарів.
Показання до застосування: ПЕО-Іхтіол Мазь застосовується при опіках, бешихових запален-
нях, екземі, дерматитах, гнійничкових ураженнях шкіри великої та дрібної худоби, кролів, 
собак і кішок.
Спосіб застосування та дози: Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри та на 
2—4 см навколо них, можна злегка втирати в шкіру. Уражені ділянки обробляють 1—2 рази 
на день протягом 5—10 днів.
Протипоказання: Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається. У поодиноких випадках мож-
ливий розвиток алергічних реакцій, у тому числі шкірної висипки, сверблячки і кропив’янки. 
При розвитку виражених шкірних реакцій застосування препарату слід припинити.
Форма випуску: Полімерні банки по 20 г, 50 г і 100 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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Антисептичний препарат з широким спектром антимікробної та фунгіцидної дії, стимулює 
регенерацію пошкоджених ділянок шкіри.

Лікарська форма: Мазь від коричневого до чорного кольору зі специфічним запахом.
Склад: Діючі речовини: АСД-3 фракція, дьоготь березовий.
Допоміжні речовини: димексид, поліетиленоксид.
Фармакологічна дія: Дьоготь березовий має потужну антисептичну дію. Його здавна вико-
ристовували проти паразитів і свербіння шкіри. У Європі він відомий пiд назвою «російське 
масло». Він має маслянисту  консистенцію і специфічний запах. Мазь на основі дьогтю має 
потужну антисептичну, протипаразитарну, протигрибкову, противірусну дію. Має знеболюю-
чий  ефект, знімає свербіж і подразнення  шкірних покривів. При застосуванні мазі відзна-
чається поліпшення сну, зняття дратівливості.
Показання до застосування: Мазь СТОП-ГРИБОК — антисептичний препарат з широким 
спектром антимікробної та вираженої фунгіцидної дії з пом’якшуючим шкіру ефектом. Має 
знеболюючу дію, знімає свербіж і подразнення шкірних покривів. Стимулює регенерацію тка-
нин.
Спосіб застосування та дози: Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри і на 
2—4 см навколо них (з метою попередження розширення вогнища запалення), при цьому її 
злегка втирають в шкіру. Уражені ділянки обробляють 2 рази в день. При грибкових захворю-
ваннях можна накладати марлеві пов’язки, просочені маззю. Застосовувати мазь курсом не 
більше 3 тижнів, при необхідності після 2-х тижневої перерви — курс повторити.
Протипоказання: Не застосовувати препарат на відкриті рани, виразки, відкриті гнійники.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Полiмернi банки по 20 г, 50 г и 100 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 2 роки.

СТОП-ГРИБОК  МАЗЬ
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Антисептичний препарат з широким спектром антимікробної та фунгіцидної дії

Лікарська форма: Мазь від жовтого до темно-бурого кольору зі специфічним запахом.
Склад: Діючі речовини: екстракт шишок хмiлю, димексид.
Допоміжні речовини: пропіленгліколь, поліетиленоксид.
Фармакологічна дія: Мазь має виражену антибактеріальну дію відносно грамнегативної і 
грампозитивної, аеробної та анаеробної, споровiдтворюваної та аспорогенної мікрофлори 
(синьогнійної палички, стафілококів, стрептококів, клостридій, бактероїдів, пептококів та ін.) 
у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи госпітальні штами бактерій з по-
лірезистентністю до інших антибактеріальних препаратів. Має помірну гіперосмолярну дію, 
усуває раневе і перифокальне запалення, стимулює процеси репарації в рані.
Показання до застосування: Мазь з екстрактом шишок хмiлю застосовують для місцевого 
лікування інфікованих ран м’яких тканин різної локалізації і генезу у тварин. Препарат засто-
совують переважно в першій фазі раневого процесу, а також у другій фазі при гранулюючих 
ранах із зонами некрозів і запалень.
Спосіб застосування та дози: Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри і на 
2—4 см навколо них, при цьому її злегка втирають в шкіру. Уражені ділянки обробляють 
1—2 рази на день.
Протипоказання: Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів пре-
парату.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Полімерні банки по 50 г і 100 г.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.

МАЗЬ  ХМІЛЬ-АНТИСЕПТ
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Препарат з протизапальною, знеболюючою і деякою антипіретичною дією
Лікарська форма: Гель однорідний світло-зеленого кольору, 
зі специфічним запахом.
Склад: Діюча речовина: натрієва сіль 2-(2-(2,6-Діхлорфеніла-
міно) феніл) оцтової кислоти.
Допоміжні речовини: трансдермальна система, що містить 
екстракт ехінацеї.
Фармакологічна дія: КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ має в своїй 
основі діючу речовину  — натрієву сіль 2-(2-(2,6-Діхлорфені-
ламіно) феніл) оцтової кислоти. Препарат має протизапальну, 
знеболюючу і деяку антипіретичну дію. За рахунок пригнічен-
ня активності обох ізомерів ферменту циклооксигенази пре-
парат порушує синтез простагландинів з арахідонової кисло-
ти. Це призводить до зменшення кількості простагландинів 
у вогнищі запалення. При місцевому застосуванні препарат 
має знеболюючий, протизапальний і протинабряковий ефект. 
Застосування препарату при травмах сприяє регенерації 
клітин сполучної тканини зв’язок і суглобів, призводить до 
прискорення відновлення пошкоджених сухожиль і м’язів. 
Крім того, трансдермальна основа препарату КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ 
СУГЛОБІВ сприяє охолодженню і розвитку деякої анестезії в 
місці нанесення. При ревматичних захворюваннях зменшує 
біль у суглобах у спокої і при русі, а також скутість і припух-

лість суглобів, сприяє збільшенню обсягу рухів. При зовнішньому застосуванні гель проникає 
через шкіру і накопичується в тканинах (підшкірній клітковині, м’язовій тканині, суглобової 
капсулі і порожнині суглобів). Додатково введений екстракт ехінацеї здатний стимулювати 
хемотаксис і активізує процеси клітинного імунітету, підвищує вивільнення цитотоксинів, має 
противірусну, протизапальну і антисептичну дію, підвищує резистентність організму.
Показання до застосування: Препарат призначений для місцевого застосування при бурси-
тах, артритах, періартритах, тендонітах і інших формах ревматичних захворювань м’яких тка-
нин. Для симптоматичного лікування больового синдрому, набряку і запалення, викликаних 
травмами зв’язок, м’язів, сухожиль, які одержані внаслідок вивиху, розтягнення, гематом 
великої та дрібної худоби, птиці, собак і кішок.
Спосіб застосування та дози: Зовнішньо. КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ наносять на чисту суху 
шкіру 1—2 рази на день і злегка втирають. Одноразово наноситься 2—4 г крем-гелю (при-
близно обсяг вишні). Після нанесення препарату руки необхідно вимити.
Курс лікування визначає ветеринар, однак, не рекомендується безперервне застосування 
гелю довше 2 тижнів при ураженнях м’яких тканин і довше 3 тижнів при ураженнях суглобів.
Протипоказання: Підвищена чутливість до діючої речовини, період лактації, період інтенсив-
ного росту.
Особливі вказівки: Мазь наносити тільки на неушкоджену шкіру, уникаючи попадання на 
відкриті рани. Після нанесення не слід накладати оклюзійну пов’язку. Не допускати потра-
пляння препарату на очі і слизові оболонки.
Форма випуску: Полімерна туба по 100 г.
Умови зберігання: У сухому місці при температурі від +15 ° С до +25 ° С. 
Термін придатності — 2 роки.

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ
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Двокомпонентний комбінований лікарський препарат для суглобів і м’язів
Лікарська форма: Гель однорідний світло-жовтого кольору зі специ-
фічним запахом.
Склад: Діючі речовини: ментол, метилсаліцилат.
Допоміжні речовини: трансдермальна система, що містить диметил-
сульфоксид.
Фармакологічна дія: КРЕМ-ГЕЛЬ — комбінований лікарський пре-
парат для зовнішнього застосування. До складу препарату входять 
два активні компоненти — метилсаліцилат і ментол  — які при 
місцевому застосуванні забезпечують поєднання процесів тонізації 
і заспокоєння. Після нанесення, на першому етапі ментол гальмує 
активність медіаторів запалення і має охолоджуючу дію, швидко та 
глибоко проникає в тканини і полегшує стан. Потім метилсаліцилат 
локально збільшує кровонаповнення тканини і покращує теплооб-
мін, що дозволяє знизити болючі відчуття в результаті ексфільтраціі 
накопиченої в м’язах молочної кислоти. Одночасно мікроциркуляція 
крові усуває застійні явища і знижує ризик розвитку запальних про-
цесів, пов’язаних з травмами без порушення цілісності тканини при  
ударах, гематомах, розтягненнях, набряках. Ефективно проводиться 
підготовка м’язів до навантажень і відновлення при перевтомі.
Показання до застосування: Для полегшення болю в суглобах і 
м’язах (розтягнення зв’язок, забиття), болів в попереково-крижо-
вому відділі хребта (люмбаго, ішіас), усунення болю після великих 
фізичних навантажень, для профілактики травм, допомога при зна-
чному фізичному навантаженні, коли опорно-руховому апарату на-
лежить тривала і складна робота.

Спосіб застосування та дози: КРЕМ-ГЕЛЬ застосовують зовнішньо. Втирають 2—3 рази на добу в 
болючі ділянки тіла: 2—4 г препарату наносять виключно на неушкоджені ділянки шкіри. Нане-
сення необхідно супроводжувати втиранням протягом 2—5 хвилин. Кратність застосування ста-
новить 2—3 рази на добу. Тривалість використання визначає ветеринар виходячи з ефективнос-
ті проведеного лікування, але не більше 10 днів. Може бути призначена суха зігріваюча пов’язка 
в перервах між нанесенням гелю. Тривалість застосування зумовлена   характером і виразністю 
захворювання, характером супутньої терапії, досягнутим ефектом.
Побiчна дiя: У більшості випадків використання КРЕМ-ГЕЛЯ переноситься добре і не дає прояви 
будь-яких побічних реакцій.
Протипоказання: КРЕМ-ГЕЛЬ не використовувати при індивідуальній підвищеній чутливості до 
інгредієнтів, що входять до складу препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами: Не рекомендується використання препарату на од-
ній ділянці шкіри з іншими засобами для місцевого застосування. КРЕМ-ГЕЛЬ здатний підсилюва-
ти токсичну дію метотрексату. Не варто використовувати його разом з пероральними антикоагу-
лянтами, тому що гель викликає посилення місцевого кровообігу в місці нанесення і розширення 
судин. Це може привести до розвитку кровотечі. Застосування разом з препаратами, що знижу-
ють рівень глюкози в крові призводить до зниження ефективності останніх. При випадковому 
проковтуванні гелю негайно промити шлунок і ввести ентеросорбент.
Форма випуску: Полімерна туба 100 г.
Умови зберігання:  У сухому темному місці при температурі від +5 ° С до+25 ° С. Не заморожувати.
Термін придатності — 2 роки.

КРЕМ-ГЕЛЬ охолоджуюче- 
розігрівальний
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Препарат для лікування масованих опіків шкірних покривів, бешихових уражень, уражень фоліку-
лів шкірних волосків, множинних карбункулів, фурункульозу, гнійних ран

Лікарська форма: Мазь від коричне-
вого до чорного кольору зі специфіч-
ним запахом.
Склад: Діючі речовини: дьоготь бе-
резовий, стрептоцид. Допоміжні ре-
човини: димексид, поліетиленоксид.
Фармакологічна дія: Стрептоцид 
має протимікробну дію по відношен-
ню до стрептококів, менінгококів, 
гонококів, пневмококів, кишкової 
палички та деяких інших бактерій. 
Дьоготь має потужну антисептичну, 
протипаразитарну, протигрибкову, 
противірусну дію, нормалізує зрого-
віння, має підсушуючу, знеболюючу 
дію, зменшує почервоніння і заспо-
коює свербіж.
Показання до застосування: Масо-
вані опіки шкірних покривів, беши-

хове ураження, ураження фолікулів шкірних волосків, множинні карбункули, фурункульоз, 
гнійні рани.
Спосіб застосування та дози: Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри і на 
2—4 см навколо, при цьому її злегка втирають в шкіру. Уражені ділянки обробляють 2 рази 
в день. Застосовувати мазь курсом не більше 3 тижнів, при необхідності, після 2-х тижневої 
перерви, курс повторити.
Протипоказання: Вагітність, період лактації.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Полімерні банки по 50 г і 100 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термiн при датностi — 2 роки.

РЯТIВНИК №2 (бальзам Літарова)
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Мазь з широким спектром протигрибкової дії для лікування грибкових уражень шкіри та слизо-
вих оболонок

Лікарська форма: Мазь білого кольору зі спе-
цифічним запахом.
Склад: Діюча речовина: клотримазол (10 мг/г).
Допоміжні речовини: полієтиленоксид, пропі-
ленгліколь, пропілпарабен.
Фармакологічна дія: Антимікотичний ефект 
активної діючої речовини клотримазола 
пов’язаний з порушенням синтезу ергосте-
рину, що входить до складу клітинної мемб-
рани грибків і змінює проникність мемб-
рани і викликає подальший лізис клітини. 
КЛОТРИМАЗОЛ-ВЕТ ефективний щодо дерма-
тофітів, дріжджоподібних і пліснявих грибків, 
а також збудника різнокольорового лишаю і 
збудника еритразми, має антимікробну дію 
щодо грампозитивних (стафілококи, стрепто-
коки), а також щодо грамнегативних бактерій.
Показання до застосування: Грибкові уражен-
ня шкіри та слизових оболонок, спричинені 
дерматофітами, дріжджоподібними і пліс-

нявими грибками, а також збудниками, чутливими до клотримазолу: мікози шкірних скла-
док, стоп, оніхомікози; висівковий лишай, різнокольоровий лишай, еритразма, поверхневі 
кандидози, спричинені дерматофітами, дріжджовими (включаючи рід Candida), пліснявими 
та іншими грибками і збудниками, чутливими до клотримазолу; мікози, ускладнені вто-
ринною піодермією; все мікози шкіри, збудниками яких є: дерматофіти (наприклад штами 
Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton floccosum); грибки (наприклад Candida albicans, а 
також інші штами Candida); цвілеві і інші грибки, що викликають мікози шкіри.
Патологічні стани, що найбільш успішно реагують на застосування КЛОТРИМАЗОЛУ-ВЕТ: 
межи пальцева грибкова ерозія; поверхнева трихофітія шкірних покривів; грибкова попрі-
лість; грибкова пароніхія; внульвіт і баланит, викликані Candida; висівковий лишай; еритраз-
ма.
Спосіб застосування та дози: Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри і на 
2—4 см навколо них (з метою попередження розширення ураження шкіри) 1—2 рази на 
добу, при цьому її злегка втирають в шкіру. Тривалість лікування залежить від тяжкості ура-
ження шкіри. Для досягнення повного одужання не слід припиняти лікування одразу ж після 
зникнення гострих симптомів запалення.
Протипоказання: Не застосовувати при наявності підвищеної чутливості до препарату. У рід-
кісних випадках можуть спостерігатися місцеві алергічні реакції.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Полімерні банки по 20,0 г, 50,0 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термiн при датностi — 2 роки.

КЛОТРИМАЗОЛ-ВЕТ
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Склад: КОБАЛЬТ-БДЖОЛА 10 г УКРВЕТБІОФАРМ.
 СІРКА МЕЛЕНА ДЛЯ БДЖІЛЬНИЦТВА 50 г УКРВЕТБІОФАРМ.
 ОКСІБАКТОЦИД порошок 5 г УКРВЕТБІОФАРМ.
 ЩАВЛЕВА КИСЛОТА 20 г УКРВЕТБІОФАРМ.
 ЛОЗЕТІЗОН 10 мл УКРВЕТБІОФАРМ.

Спосіб застосування та дози: КОБАЛЬТ-
БДЖОЛА 10 г УКРВЕТБІОФАРМ.
У рідку спонукальну підгодівлю з розра-
хунку 10,0 г препарату на 20 л цукрового 
сиропу (або 2,0 г препарату на 2 л цук-
рового сиропу або медовою ситі). Пре-
парат розчиняють в свіжоприготованому 
теплому сиропі (температура 35—40 °С). 
У  весняний період приготований розчин 
розливають у верхні вуликові годівниці з 
розрахунку 300—500 мл сиропу на одну 
сім’ю і застосовують 2—3 рази з інтер-
валом 2—3 дні. У літньо-осінній період 
після відбору меду приготований сироп 
згодовують бджолам по 1,5—2 л залежно 
від сили сім’ї. Звичайна витрата препарату 
10,0 г на 5 бджолиних сімей.

СІРКА МЕЛЕНА ДЛЯ БДЖІЛЬНИЦТВА 50 г УКРВЕТБІОФАРМ.
З метою дезинфекції інвентарь для бджільництва, устаткування і соти піддають дезинфекції 
в умовах замкнутого простору сірчистим газом при спалюванні 50 г сірки на 1 м³ при екс-
позиції 24 години.
ОКСІБАКТОЦИД порошок 5 г УКРВЕТБІОФАРМ.
Застосовують оксібактоцид навесні до початку масового медозбору або літом після відкачу-
вання товарного меду. Перед лікуванням хворі сім’ї переганяють в чисті продезинфіковані 
вулики, проводять заміну маток на здорових плодових. Ранньою весною препарат згодову-
ють бджолам з канді або цукровим сиропом, в теплий час бджіл обприскують лікувальним 
розчином безпосередньо по соторамкам, з розрахунку 0,5 г ОКСІБАКТОЦИДА на одну бджо-
лину сімью розміром 8—10 вуличок. Лікувальне канді — препарат вносять до медово-цук-
рового тіста (канді) з розрахунку 5 г препарату на 5 кг канді і згодовують бджолам по 0,5 кг 
на сім’ю бджіл. Лікувальний сироп — для його приготування вносять 5 г препарату в 50 мл 
теплої води, а потім змішують з 10 л цукрового сиропу (1:1) і згодовують бджолам в чистих 
годівницях з розрахунку 100 мл на 1 рамку з бджолами. Лікувальний розчин — для його 
приготування 5 г препарату розчиняють на початку в невеликій кількості теплої води, а по-
тім вносять до 1,5 л теплого цукрового сиропу (1:5) і рівномірно обприскують соторамки з 
бджолами з розрахунку 10—15 мл на 1 рамку. Обприскування соторамок проводять ретель-
но з обох боків (зони розміщення ураженого розплоду змочують з особливою ретельністю). 
Лікувальні обробки оксібактоцитодом повторюють через 6—7 днів до зникнення клінічних 
ознак захворювання. Одночасно з лікуванням сімей проводять дезинфекцію вуликів, стіль-
ників і робочого інвентаря згідно інструкції по дезинфекції на пасіках. Підмор і ульєве сміття 
спалюють.
ЩАВЛЕВА КИСЛОТА 20 г УКРВЕТБІОФАРМ
Для приготування 2% розчину ЩАВЛЕВОЇ КИСЛОТИ вміст пакету розчиняють в 1 літрі теплої 
кип’яченої води. Обробляють міжрамковий простір вуликів за допомогою обприскувача типу 

АПТЕЧКА «БДЖІЛКА МАЙЯ»
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«Росинка» з відстані 25—30 см, під кутом 30—40° до рамок, з розрахунку 5—10 мл роз-
чину на кожен міжрамковий простір. Обприскування проводять навесні трикратно, з інтер-
валом в 1 тиждень, і восени, після збору меду, при температурі повітря не нижче +15 °С. 
При обробці бджіл парами ЩАВЛЕВОЇ КИСЛОТИ у вулику закривають верхнє вічко, а в ніжнє 
вводять 10—15 клубів диму з димаря. Потім в робочу камеру пристрою засипають 2 г пре-
парату (на кожних 10—12 соторамок, зайнятих бджолами) і прогрівають паяльною лампою 
або іншим нагрівачем вихідну трубу протягом 5—6 с, вводять її в нижнє вічко і потім 30—
40 с прогрівають робочу камеру. Після цього, короткочасно, на одну секунду відкривають на 
вхідній трубці вентиль для подачі з балона кисню або вуглекислого газу під тиском 1,5 атм. 
При їх відсутності подачу акаріцидної суміші з робочої камери пристрою можна здійснювати 
за допомогою автомобільного насоса (4—5 повних качків). При обробці матку не ізолюють. 
При правильному утриманні обробку здійснюють шляхом введення пари ЩАВЛЕВОЇ КИСЛОТИ 
через вічко кожної сім’ї зовні. При розташуванні в декілька ярусів обробку починають з верх-
нього ярусу.
ЛОЗЕТІЗОН 10 мл УКРВЕТБІОФАРМ
Препарат розчиняють у воді в співвідношенні 1:50 (10 мл на 2 л води). Перед вприскуванням 
вулички розширюють до 2,5—3 см при витраті 15 мл на соти (0,3 мл чистого препарату). Піс-
ля закінчення обробки відстань між рамками скорочують до колишніх розмірів. Лікувальний 
ефект настає після 2—3-кратного вживання з інтервалом 2—3 діб. Обприскування проводи-
ти при температурі не нижче 18 ° С. Для профілактики і в тих випадках, коли погодні умови 
не дозволяють обприскування, препарат можна застосовувати з сиропом. Для цього 10  мл 
препарату розчиняють в 2 л сиропу і цей сироп по 50 мл на вулик згодовують 2—3 рази 
з  інтервалом 4—7 діб при весняному нарощуванні або при появі захворювань (0,5—0,7 мл 
чистого препарату на сім’ю в тиждень). Найкращі результати при лікуванні дає поєднання 
обприскування і згодовування сиропу з ЛОЗЕТІЗОНОМ.
Протипоказання: У рекомендованих дозах не спостерігаються.
Особливі вказівки: Всі компоненти препаратів не впливають на якість меду і не 
шкідливі для бджіл і людського організму.
Форма випуску: КОБАЛЬТ-БДЖОЛА 10 г УКРВЕТБІОФАРМ — полі-
мерний пакет 10 г.;
СІРКА МЕЛЕНА ДЛЯ БДЖІЛЬНИЦТВА (50 г) УКРВЕТБІОФАРМ  — 
пакети по 50 г.; 
ОКСІБАКТОЦИД порошок 5 г УКРВЕТБІОФАРМ — полімерні 
флакони по 5 г.; 
ЩАВЛЕВА КИСЛОТА 20 г УКРВЕТБІОФАРМ — поліетиленові 
пакети по 20 г. 
ЛОЗЕТІЗОН 10 мл УКРВЕТБІОФАРМ — поліетиленовий 
флакон по 10 мл
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі 
від +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 2 роки.

М  — 
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Кормова добавка для суттєвого зменшення несприятливого впливу мікотоксинів на сільськогосподар-
ських тварин і птицю
Склад: «Для грубих кормів» — бентоніт, дріжджі, активоване вугілля,
  «Для кормів тваринного походження»  — бентоніт, каркасний алюмосилікат, акти-

воване вугілля.
 «Для зернових кормів» — каркасний алюмосилікат, дріжджі, активоване вугілля.
  «Для зелених і соковитих кормів» — бентоніт, активоване вугілля, пропіонат каль-

ція, диоксид кремнія.
  «Для грубих і зернових кормів»  — каркасний алюмосилікат, дріжджі, диоксид 

кремнія.
  «Для високоенергетичних кормів»  — бентоніт, каркасний алюмосилікат, дріжджі, 

пропіонат кальція.
Призначення кормової добавки: Не-
від’ ємними супутниками кормів є 
мікро скопічні гриби, які в умовах зміни 
вологості і температури утворюють мі-
котоксини і забруднюють зерно, сіно, ко-
ренеплоди, бульбоплоди тощо. Контамі-
нований корм викликає у тварин і птиці 
симптоми токсикозу: відмова від корму, 
діарея, блювота з можливим летальним 
результатом. Кінцевим «споживачем» 
токсинів є людина. Суттєво зменшити 
несприятливий вплив мікотоксинів на 
сільськогосподарських тварин і птицю 
допомагають розроблені нами спеціаль-
ні адсорбенти.
Фармакологічна дія: Пропоновані сор-

бенти здатні зв’язувати, ефективно утримувати і виводити мікотоксини та інші токсини з 
шлунково-кишкового тракту сільськогосподарських тварин і птиці. Сорбційна активність про-
являється як до полярних, так і неполярних мікотоксинів, пригнічується або зменшується аб-
сорбція, збільшується екскреція мікотоксинів, модифікується їх механізм дії.
Каркасний алюмосилікат: виявляє активну сорбційну активність до «зернових токсинів», 
«цвілі зберігання», токсинів організму (видаляє: охратоксин — 80%, Т-2 токсин — 100%, во-
мітоксин, зеараленон, фумонізин — до 98%).
Бентоніт: забезпечує видалення «польових токсинів» (виводить з організму: афлатоксини — 
95%, тріхотецен — 50%).
Дріжджі: мають імуностимулюючу дію, підвищують апетит, зв’язують афлатоксини.
Діоксид кремнію: нормалізує вміст холестерину в крові, проявляє вторинну бактеріостатичну 
дію, має фібринолітичні властивості, надзвичайно ефективний при загальній інтоксикації ор-
ганізму, знижує загальну забрудненість кормів.
Активоване вугілля: адсорбує охратоксин А (96%) і Т-2 (до 48%), здатний поглинати як по-
лярні, так і неполярні ксенобіотики.
Пропіонат кальцію: підтримує оптимальний рівень рН для ефективної сорбції мікотоксинів в 
кишечнику і для придушення хвороботворної мікробіоти, оптимізує її склад і покращує кон-
версію корму, має консервуючу і протикетозну дію.

СОРБЕНТИ  МІКОТОКСИНІВ
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Показання до застосування: Призначають сільськогосподарським тваринам і птиці для 
профілактики мікотоксикозів і дають можливість (при необхідності) годувати тварин без 
поперед ньої перевірки якості кормів.
Спосіб застосування та дози: Додавати в використовуваний корм перед годуванням згідно 
з рекомендаціями.
«Для грубих кормів» (сіно, солома, сінаж, гілковий): 15—20 г на 10 кг корму.
«Для кормів тваринного походження» (м’ясне борошно, м’ясо-кісткове борошно, кров’яне 
борошно, рибне борошно): 30—40 г на 10 кг корму.
«Для зернових кормів» (зернові і бобові): 15—20 г на 10 кг корму.
«Для зелених і соковитих кормів» (силос, корнеклубнеплоди, трава, бадилля, водорості): 
20—25 г на 10 кг корму.
«Для грубих і зернових кормів» (сіно, солома, сінаж, гілковий, зернові і бобові): 15—20 г на 
10 кг корму.
«Для високоенергетичних кормів» (комбікорми, корми з білковими добавками): 15—20 кг 
на 10 кг корму.
Форма випуску: Поліетиленові пакети по 500 г, 1 кг.
Умови зберігання: «Кормову добавку» зберігають при температурі не вище +37 ° С і не ниж-
че –20  ° С.
Гарантійний термін придатності препарату при зазначених умовах зберігання — 1 рік.

Багатофункціональний засіб для знищення запаху
Склад: Діюча речовина: цеоліт фракціонований.
Опис: Знищувач запаху СВІЖІ ЛАПКИ виробля-
ється на основі природного цеоліта — кліно-
птілоліта, який є високоефективним натураль-
ним сорбентом, здатним поглинати велику 
кількість неприємних запахів з повітря примі-
щень і зв’язувати їх до подальшої утилізації. 
Спеціально підібраний фракційний склад цеолі-
ту дозволяє очищати збільшені обсяги повітря.
Спосіб застосування та дози: СВІЖІ ЛАПКИ — 
багатофункціональний засіб для знищення за-
паху котячого туалету, відра для сміття, запаху 
в холодильнику, взуття.
Насипати в ємність шаром товщиною близько 
1 см і помістити в місця виділення неприємних 
запахів (можливо підсипати безпосередньо в 
лоток котячого туалету). Після використання 
утилізувати як побутові відходи.
Форма випуску: Полімерна банка по 150 г.
Умови зберігання: Рекомендується зберігати в 
сухому місці, окремо від речовин, що виділяють 

в атмосферу гази або пару при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 5 років. Зберігання на повітрі (особливо вологому) знижує сорбційну 
здатність.

СВІЖІ ЛАПКИ
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Засіб, що дозволяє виводити важкі метали, вільні радикали, продукти розпаду та токсини з внутрішньо-
го середовища організму, очищує його від шлаків

Лікарська форма: Порошок для внутрішнього 
застосування.
Склад: Діюча речовина: цеоліт фракціонова-
ний.
Фармакологічна дія: АНТИТОКСИН — при-
родний каркасний алюмосиликат, що прояв-
ляє потужну антитоксичну дію, катіонообмінні 
властивості якого дозволяють вивести важкі 
метали, вільні радикали, продукти розпаду 
та токсини з внутрішнього середовища орга-
нізму, очищує його від шлаків. Крім того, це-
оліт нормалізує функціональні проби печінки, 
беручи на себе значну частину антитоксичної 
функції, тобто цеоліт є потужним сорбентом, 
іонообмінником і каталізатором. У просторо-
вому каркасі мінералу зосереджено безліч 
необхідних організму мікроелементів, таких 
як калій, натрій, кальцій, магній, фосфор та ін.
Показання до застосування: Гострі отруєння 

(в т.ч. алкалоїдами, глікозидами, солями важких металів, мікотоксинами), захворювання 
з токсичним синдромом — харчові токсикоінфекції, дизентерія, сальмонельоз, диспепсія, 
захворювання, що супроводжуються процесами гноїння і бродіння в кішківнику (в т. ч. ме-
теоризм ), підвищена кислотність і гіперсекреція шлункового соку, діарея, опікова хвороба в 
стадії токсемії і септикотоксемиї, гіперазотемія (хронічна ниркова недостатність), гіпербіліру-
бінемія (хронічний і гострий вірусний гепатит, цироз печінки), алергічні захворювання, брон-
хіальна астма, атопічний дерматит великої та дрібної худоби, свиней, кролів, собак і кішок.
Спосіб застосування та дози: 10 г (2 чайні ложки) на 100 г маси корму 3 рази в день. Задава-
ти разом з кормом або водою. Курс лікування 7—10 днів.
Побiчна дiя: У рекомендованих дозах не спостерігається.
Форма випуску: Полімерна банка по 130 г.
Умови зберігання:  Рекомендується зберігати в сухому місці, окремо від речовин, що виді-
ляють в атмосферу гази або пару, при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 5 років. Зберігання на повітрі (особливо вологому) знижує сорбційну 
здатність.

АНТИТОКСИН-ВЕТ
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Засіб для зупинки капілярних кровотеч
Лікарська форма: Порошок для зовніш-
нього застосування.
Склад: Діюча речовина: оксітетрациклин.
Допоміжні речовини: карбоксіметилцелю-
лози натрієва сіль.
Фармакологічна дія: Оксітетрациклин, що 
входить до складу препарату, має широ-
кий спектр антибактеріальної дії, активний 
відносно грампозитивних та грамнегатив-
них мікроорганізмів, в тому числі стафіло-
коків, стрептококів. Завдяки добрій фікса-
ції на місці пошкодження надає тривалий 
протимікробний ефект.
Карбоксіметилцелюлози натрієва сіль — 
біорозкладаємий неактивний полімер, має 
доведену біоінертність, є неподразливим 
агентом, має локальну гемостатичну дію, 
добру адгезійну властивість, добре за-
криває поверхню рани, місцево стимулює 
коагуляцію.
Показання до застосування: Рани, що кро-
воточать, дефекти слизових оболонок та 
шкіри.
Спосіб застосування та дози: Місце пошко-
дження ретельно очистити від забруднень 
та нанести присипку, після чого на рані 
утворюється шар, що рельєфно покриває 
уражені тканини будь-якої конфігурації. 
Покриття забезпечує добрий водо- та газо-
обмін в рані, безболісність перев’язок. Для 

захисту ран, особливо великих або глибоких, можна накласти пов’язку або закрити її рідким 
бинтом.
Побiчна дiя: У рекомендованих дозах не спостерігається.
Форма випуску: Флакон-піпетка по 10 мл.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 °С до +25 °С.
Термін придатності — 3 роки.

ПРИСИПКА ГЕМОСТАТИЧНА
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ШАМПУНЬ СУХИЙ

РЯТІВНИК  № 1
Засіб для обробки відкритих раневих поверхонь

Лікарська форма: Порошок.
Склад: Діюча речовина: стрептоцид.
Допоміжні речовини: цеоліт, натрій-карбоксиметилцелюлоза.
Фармакологічна дія: Стрептоцид має протимікробну дію по відношенню 
до стрептококів, менінгококів, гонококкiв, пневмококів, кишкової па-
лички та деяких інших бактерій. Цеоліт, як потужний природний сорбент, 
вбирає в себе не тільки раневий  вміст, який служить гарним живиль-
ним середовищем для бактерій, але і пов’язує токсичні речовини.
Показання до застосування: Обробка відкритих ранєвих поверхонь у ве-
ликої та дрібної худоби, птиці, кролів, собак і кішок.
Спосіб застосування та дози: Перед застосуванням ПРИСИПКИ ЛIТАРОВА 
проводять первинну хірургічну обробку рани, потім рясно обробляють 
присипкою пошкоджену поверхню шкіри і накладають (при необхіднос-
ті) фіксуючу пов’язку.
Протипоказання: Не встановлені.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.

Форма випуску:  Полімерні банки по 50 г. (Можливе фасування 1 кг).
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.

Сухий шампунь без води очищає і дезодорує шкіру, усуває неприємний запах, забезпечує красивий і догля-
нутий вигляд

Лікарська форма: Мелкодісперсний порошок.
Склад: природні алюмосилікати, крохмаль кукурудзяний.
Показання до застосування: Сухий шампунь без води очищує і 
дезодорує шкіру, усуває неприємний запах, забезпечує красивий 
і доглянутий вигляд, залишаючи після використання приємний і 
свіжий запах. Ніжний і м’який, не викликає роздратування. Особ-
ливо підходить тваринам яких неможливо купати через хворобу 
або рану. Безпечний навіть при частому використанні.
Спосіб застосування та дози: Нанести на суху шерсть і втерти в 
шкіру, після добре розчесати тварину.
Протипоказання: Немає.
Особливі вказівки: Наносити на суху шерсть.
Форма випуску:  Банки по 100 г.
Умови зберігання: : Сухе темне місце при температурі від +5 °С 
до + 25 °С. 
Термін придатності — 18 місяців.
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ЕНЕРГЕТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ
Підтримуюча, восповнююча, імуноукріпляюча, висококалорійна поживна добавка до корму

Лікарська форма: Порошок.
Склад: Білково-мінеральний концентрат, молочні 
продукти, вітаміни, амінокислоти, продукти мі-
кробіологічного синтезу, макро- і мікроелементи.
Фармакологічна дія: Для старіючих тварин
ЕНЕРГЕТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ є основним фактором, 
що підтримує нормальний фізіологічний стан та 
працездатність в літньому віці.
Підготовка до лактації / поживна добавка для го-
дуючої тварини
Організм годуючої  тварини  потребує більшу 
кількість поживних речовин для забезпечення 
всім необхідним не тільки себе, але і потомства. 
Білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінеральні 
речовини  — харчування лактуючої тварини має 
бути добре збалансованим. Недостатня кiлькiсть 
хоча б одного компонента може привести не тіль-
ки до виснаження тварини, а й розвитку патологій 
у підростаючих малюків. Уникнути цього гаранто-
вано допоможе ЕНЕРГЕТИЧНЕ  ХАРЧУВАННЯ, склад 
якого збалансований відповідно до потреб лакту-
ючої тварини.
Підтримка організму в період вакцинації
У період вакцинації організм тварини не в змозі 
самостійно підтримувати повноцінний імунітет. 
Причиною цього є різні порушення обміну речо-
вин, нестача вітамінів. Застосування ЕНЕРГЕТИЧ-
НОГО ХАРЧУВАННЯ дозволяє оперативно поповни-
ти нестачу вітамінів та поліпшити обмін речовин, 
що в свою чергу підтримує імунний статус тва-
рини.
Показання до застосування: Підтримуюча, вос-
повнююча, імуноукріпляюча, висококалорійна 
поживна добавка до корму собак та кішок на всіх 
стадіях їх життя.
Спосіб застосування та дози: Використовувати 
в сухому вигляді, додаючи в корм по одній чай-
ній або одній столовій ложці при прийомі їжі або 
у вигляді суміші (орієнтовно 0,5 г/кг маси тіла). 

При приготуванні суміші рекомендується строго дотримуватися пропорції (1 : 9) (концентрат: 
вода) і температурного режиму води (30—35 ° С).
Протипоказання: Не встановлені.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Полімерна банка по 200 г.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С. 
Термін придатності — 6 місяців.
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ЛОСЬЙОН  І  БАЛЬЗАМ   
ДЛЯ  ЧИСТКИ  ВУХ
Засіб для ефективного і м’якого видалення забруднень і розчинення скупчень сірки у вухах собак, 
кішок, кролів та інших дрібних тварин

Лікарська форма: Розчин для зовніш-
нього застосування.
Склад: Діючі речовини: для лосьйо-
нів  — 1,2-пропандіол, екстракт ехіна-
цеї або алое, саліцилова кислота, вода 
підготовлена;  для бальзаму — етанол, 
екстракт евкаліпту, гліцерин, вода під-
готовлена.
Фармакологічна дія: ЛОСЬЙОН інтен-
сивно розм’якшує і розчиняє вушну 
сірку, пом’якшує шкіру вушного прохо-
ду. Екстракт ехінацеї має противірусні, 
протизапальні, антисептичні властивос-
ті, а також імуностимулюючу дію. Захи-
щає від проникнення різних патогенних 
мікроорганзмов через пошкоджену 
шкіру. Екстракт алое має бактерицидні 

властивості, стимулює обмінні процеси всередині клітини та прискорює процес регенерації, є 
ефективним додатковим засобом при лікуванні отитів. Екстракт евкаліпту має протимікроб-
ну, протизапальну, болезаспокійливу, дезодоруючу дію, значно прискорює процеси загоєння.
Регулярне використання допомагає підтримувати гігієну вуха, а також надає заспокійливу 
дію.
Показання до застосування: Як засіб для ефективного і м’якого видалення забруднень і роз-
чинення скупчень сірки у  вухах собак, кішок, кролів та інших дрібних тварин. Допоміжний 
засіб при лікуванні отитів. Засоби не дратують шкірні покриви вуха, допомагають підтриму-
вати його гігієну, зручні в застосуванні.
Спосіб застосування та дози: Закапати в вуха по 2—3 краплі ЛОСЬЙОНУ або БАЛЬЗАМУ і 
злегка помасажувати вушну раковину Очистити ватним тампоном внутрішню поверхню вуш-
ної раковини і зовнішній слуховий прохід. Обробку проводити 1—2 рази на тиждень.
Побiчна дiя: У рекомендованих дозах не спостерігається.
Особливі вказівки: Не застосовувати при індивідуальній чутливості або при алергічних реак-
ціях до компонентів.
Форма випуску: Поліетиленові флакони по 50 г.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 2 роки.
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ГЕМІ СПРЕЙ

Комбінований лікарський препарат для зовнішнього застосування
Лікарська форма:   Розчин темно-фіолетового кольору для 
аерозольного нанесення.
Склад: Діючі речовини: бензалконію хлорид, генціанвіолет 
(піоктанін).
Допоміжні речовини: вода підготовлена, пропіленгліколь.
Фармакологічна дія: Комбінований лікарський препарат 
для зовнішнього застосування. До складу препарату вхо-
дять два активних компоненти, що мають потужну анти-
септичну дію – бензалконію хлорид і генціанвіолет. Бен-
залконію хлорид проявляє антибактеріальну активність 
відносно стафілококів, стрептококів, грамнегативних бак-
терій (кишкової та синьогнійної паличок, протея, клебсієли 
та ін.), анаеробних бактерій, грибів та цвілі. Діє на штами 
бактерій, стійких до антибіотиків та ін. хіміотерапевтич-
них лікарських засобів. Генціанвіолет має антимікробні, 
в’яжучі властивості. При нанесенні на рани довго зберігає 
активність, підсушує їх, прискорює ріст грануляційної тка-
нини. Комбінація бензалконію хлориду з генціанвіолетом 
має більший вплив на патогенну мікрофлору, ніж кожна 
речовина окремо, забезпечуючи добре виражений тера-
певтичний ефект. При зовнішньому та місцевому засто-
суванні практично не всмоктується. Не містить спирту. Не 
має дратівливого запаху.

Показання до застосування: Застосовують всім видам тварин та птахів:
  для лікування ран хірургічного та травматичного походження, виразок, абсцесів, саден, 

подряпин;
  для лікування мокнучих екзем, опіків I та II ступенів, пролежнів, обморожень;
  для лікування гнійничкових захворювань шкіри, стрептодермії, мікробних екзем;
  для профілактики вторинного інфікування ран (в т.ч. штамами мікроорганізмів, стійких 

до дії  антибіотиків);
  для лікування інфекційних уражень копит;
  для лікування кандидозів, що виникають як ускладнення при лікуванні антибіотиками.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами: Застосування ГЕМІ СПРЕЙ не виключає викорис-
тання інших лікарських засобів специфічної та симптоматичної терапії. Не допускати злизу-
вання препарату з шкіри протягом 5-7 хв.
Протипоказання: Гіперчутливість до компонентів препарату, злоякісні новоутворення шкіри, 
рани, що кровоточать.
Форма випуску: Полімерний флакон 100 мл з аерозольним дозатором (можливе фасування 
1 л).
Умови зберігання: Препарат слід зберігати в сухому, захищеному від світла місці при темпе-
ратурі від + 5 °С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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ДЕЗI-ВЕТ
Засіб для швидкої дезінфекції різних поверхонь, проведення профілактичної та вимушеної дезін-
фекції місць утримання домашніх тварин та птахів

Лікарська форма: Прозорий розчин від блідо-блакит-
ного до блідо-бузкового кольору.
Склад: Діюча речовина: бензалконію хлорид — 1%.
Допоміжні речовини: саліцилова кислота, етанол, вода.
Фармакологічна дія: Активний компонент, що має 
потужну антисептичну дію – бензалконію хлорид. Як 
катіонний детергент пошкоджує мембрани мікроорга-
нізмів, блокує їх бар’єрні функції та викликає загибель 
клітин. Виявляє бактерицидну активність відносно 
стафілококів, стрептококів, грамнегативних бактерій 
(кишкової та синьогнійної паличок, протея, клебсієли 
та ін.), анаеробних бактерій, фунгіцидну активність 
щодо мікроскопічних грибів (цвілі). Активний відносно 
деяких вірусів. Діє на штами мікроорганізмів, стійких 
до антибіотиків та ін. хіміотерапевтичних лікарських 
засобів. При зовнішньому та місцевому застосуванні 
практично не всмоктується. Не має дратівливого запа-
ху, не містить спирту, не містить хлору.
Показання до застосування: Використовується для 
швидкої дезінфекції різних поверхонь, проведення 
профілактичної та вимушеної дезінфекції місць утри-
мання домашніх тварин та птахів, обладнання, тари, 
транспортного обладнання. З успіхом використовується 
як антисептик при пошкодженнях шкіри.

Дезінфекція місць утримання, лотків, транспортного обладнання в присутності тварин.
Перед проведенням дезінфекції слід провести механічну очистку оброблюваних поверхонь, 
бажано промити поверхню водою та потім обробити спреєм або протерти серветкою, там-
поном, добре змоченим універсальним дезинфектантом-антисептиком ДЕЗI-ВЕТ. Можна про-

-
мання тварин та декоративних птахів;

серветкою, змоченою чистою водою.

абсцесів, екзем, пролежнів, опіків I та II ступенів, обморожень;

дії антибіотиків).
Спосіб застосування та дози: Пошкоджені ділянки обробити спреєм або тампоном, змоче-
ним ДЕЗI-ВЕТ, допускається накладення на рани пов’язок, просочених розчином ДЕЗI-ВЕТ. 
Перев’язки проводять щодня, курс лікування — 14 днів.
Протипоказання: Гіперчутливість до компонентів препарату, злоякісні новоутворення шкіри.
Форма випуску: Полімерний флакон 100 мл з аерозольним дозатором.
Умови зберігання: Препарат слід зберігати в сухому, захищеному від світла місці при темпе-
ратурі від + 5 °C до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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РІДКИЙ  БИНТ
Ізолюючий, ранозагоювальний, антисептичний засіб

Лікарська форма: Розчин для зовнішнього 
застосування спиртовий. В’язка прозора рі-
дина зеленого кольору із запахом етилового 
спирту.
Склад: Діючі речовини: бензалконію хлорид, 
діамантовий зелений.
Допоміжні речовини: полівінілбутіраль, спирт 
етиловий.
Фармакологічна дія: Ізолюючий, ранозагою-
вальний, антисептичний засіб.
Показання до застосування: Мікротравми, 
рани, опіки, подряпини, тріщини, порізи, піс-
ляопераційні шви у сільськогосподарських та 
домашніх тварин, птиці.
Спосіб застосування та дози: Перед нанесен-
ням РІДКОГО БИНТА ділянку шкіри ретельно 
очищують від забруднень. Ватним або мар-
левим тампоном зупиняють кровотечу та 
підсушують місце нанесення РІДКОГО БИНТА 
(в  необхідних випадках можна нанести кро-
воспинну або антисептичну присипку).
РІДКИЙ БИНТ наносять на шкіру тонким рів-
номірним шаром до повного покриття ділян-
ки ушкодження та прилеглих неушкоджених 
тканин (пов’язку не накладають). При пору-
шеннях цілісності утвореної плівки, поверх 

неї наносять новий шар РІДКОГО БИНТА. Щільна еластична водостійка плівка, що попереджує 
забруднення та інфікування пошкодженої ділянки, утворюється протягом 2—5 хвилин після 
нанесення рідкого бинта і міцно утримується на шкірі протягом 2—3 днів.
Видаляється спиртом.
Побiчна дiя: Печіння в місці нанесення, дуже рідко — алергічні реакції.
Протипоказання: Індивідуальна непереносимість препарату.
Форма випуску: Полімерні флакони по 10 мл.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 3 роки.
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КЛЕЙ БФ-6
Біологічний клей, який використовується для безшовного з’єднання живих тканин

Лікарська форма: Розчин для зовнішнього 
застосування спиртовий. Прозора або злег-
ка каламутна рідина від світло-жовтого до 
червонуватого кольору.
Склад:   Діючі речовини: полівінілбутираль, 
лак бакелітовий, каніфоль.
Допоміжні речовини: дібутілфталат, рици-
нова олія, спирт етиловий.
Фармакологічна дія: Біологічний клей, 
який використовується для безшовного 
з’єднання живих тканин.
Утворює на поверхні ізолюючу плівку, стій-
ку до механічних та хімічних впливів. При 
покритті КЛЕЄМ БФ-6 кореня зуба створю-
ються умови для ізоляції кореневих кана-
лів від продуктів розпаду тканин.
Показання до застосування: Мікротрав-
ми  — рани, опіки, садна, тріщини, подря-
пини, порізи та інші дрібні травми шкіри, 

післяопераційні шви. Може застосовуватися для покриття кореня зуба при хірургічному ліку-
ванні навколокореневих вогнищ інфекції: кіст, гранульом.
Спосіб застосування та дози: Перед нанесенням препарату ділянку шкіри ретельно очищу-
ють від забруднення. Ватним або марлевим тампоном зупиняють кровотечу і просушують 
місце, яке необхідно покрити клеєм.
КЛЕЙ БФ-6 наносять на шкіру тонким рівномірним шаром до повного покриття ураженої ді-
лянки та прилеглих неушкоджених тканин. Після висихання утворюється еластична плівка, 
яка не потребує додаткової пов’язки.
У разі порушення цілісності плівки зверху на неї наносять нову плівку.
При хірургічному лікуванні навколокореневих вогнищ інфекції корінь зуба ретельно очища-
ють від грануляції і оболонки кісти, зупиняють кровотечу, просушують та покривають клеєм 
частину кореня зуба, яка виступає в дефект кісткової тканини щелепи, не допускаючи заті-
кання клею на кістку.
Плівка утворюється протягом 2—5 хвилин після нанесення КЛЕЮ  БФ-6 та міцно утримується 
на шкірі протягом 2—3 днів, а на верхівці кореня зуба до 7 днів.
Видаляється спиртом.
Побічні ефекти: Печіння в місці нанесення, дуже рідко — алергійні реакції.
Протипоказання: Індивідуальна непереносимість препарату.
Форма випуску: Полімерний флакон по 10 г, 50 г і 100 г.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 4 роки.
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РОЗЧИН ЛЮГОЛЮ

Антисептичний препарат з широким спектром антимикробної та фунгіцидної дії
Лікарська форма: Гліцериновий розчин — густа прозора рідина 
темно-коричневого кольору зі специфічним запахом.
Склад: Діюча речовина: йод кристалічний.
Допоміжні речовини: калію йодид, гліцерин, вода.
Фармакологічна дія: Основною діючою речовиною є молекулярний 
йод, який надає антисептичний та місцево подразнюючий  ефект. 
Виявляє бактерицидну дію відносно грамнегативної та  грампо-
зитивної флори, а також діє на патогенні гриби (в т.ч. дріжджі); 
Staphylococcus spp. більш стійкі до йоду, проте при тривалому засто-
суванні препарату в 80% випадків відзначається придушення ста-
філококової флори; Pseudomonas aeruginosa стійка до дії препарату. 
При нанесенні на великі поверхні шкіри та слизові оболонки йод 
надає резорбтивну дію: бере участь в синтезі Т3 і Т4. Виділення йоду 
екскреторними  залозами супроводжується подразненням залозис-
тої тканини з посиленням секреції. Цим обумовлені відхаркувальна 
дія та стимуляція лактації (в малих дозах). Однак у великих дозах 
препарати йоду можуть викликати пригнічення лактації.

Показання до застосування: Антисептичний препарат з широким спектром антимикробної та 
фунгіцидної дії для великої та дрібної худоби, птиці, кролів, собак і кішок. Для зовнішнього 
застосування: інфекційно-запальні ураження шкіри, травми, рани, міалгії. Для місцевого за-
стосування: для змазування слизових оболонок глотки, гортані, діфтероїдних утворень в ро-
товій порожнині птахів; атрофічний риніт, гнійний отит, трофічні та варикозні виразки, рани, 
інфіковані опіки, свіжі термічні та хімічні опіки I—II ступеня. Для прийому всередину: про-
філактика та лікування атеросклерозу.
Спосіб застосування та дози: При зовнішньому застосуванні обробляють пошкоджені ді-
лянки шкіри. Для прийому всередину дозу встановлюють індивідуально, залежно від по-
казань та віку тварини. Місцево застосовують для промивання запалених ділянок слизових 
оболонок ротової порожнини — 4—5 процедур з інтервалами 2—3 дні, для зрошення 
носоглотки  — по 2—3 рази на тиждень протягом 2—3 місяців, для закапування у вухо та 
промивання — протягом 2—4 тижнів; в хірургічній практиці та при опіках змочують у міру 
потреби накладені на уражену поверхню марлеві серветки.
Побiчна дiя: При зовнішньому застосуванні: рідко — подразнення шкіри; при тривалому 
застосуванні на великих ранових поверхнях — йодизм (риніт, кропив’янка, набряк Квінке, 
слинотеча, сльозотеча, вугрі). При прийомі всередину: шкірні алергічні реакції, тахікардія, 
нервозність, порушення сну, підвищена пітливість, діарея (у старих тварин).
Взаємодiя з iншими  препаратами: Фармацевтично несумісний з ефірними олiями, розчина-
ми аміаку. Лужне або кисле середовище, присутність жиру, гною, крові послаблюють анти-
септичну активність.
Протипоказання: Підвищена чутливість до йоду. Для прийому всередину — нефрити, не-
фрози, аденоми (у т.  ч. щитовидної залози), фурункульоз, хронічна піодермія, геморагічний 
діатез, кропив’янка, вагітність.
Форма випуску: Полімерний флакон 50 г.
Умови зберігання: Уникати попадання сонячних променів, зберігати при температурі від 
+5 °С  до + 25 °С.
Термін придатності —  2 роки.
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НУТРИВІТ
Поливітамінно-амінокислотний комплекс з селеном для профілактики та лікування гіпо- та 
авітамінозів

Лікарська форма: Суспензія світло-жовтого 
кольору зі слабким специфічним запахом.
Склад: Нутривіт містить в 10 мл 200 000 МО 
вітаміну А, 12,5 мг вітаміну В1, 25 мг вітаміну 
В2, 17,5 мг вітаміну В6, 0,075 мг вітаміну В12, 
200 мг вітаміну C, 10000 МО вітаміну D3, 55 мг 
вітаміну Е, 20мг вітаміну К3, 65 мг кальцію 
пантотената, 180 мг нікотинаміду, 0,4  мг фо-
лієвої кислоти, 40 мг лізину, 40 мг метіоніну, 
6 мг триптофану та 0,33 мг селену.
Фармакологічна дія: Нутривіт є комбінацією 
з вітамінів, незамінних амінокислот та селену.
Препарат поповнює дефіцит цих сполук в орга-
нізмі, активізує окислювально-відновні реак-
ції, процеси кровотворення, нормалізує обмін 
речовин, сприяє підвищенню неспецифічної 
резистентності до несприятливих факторів зо-
внішнього середовища.
Препарат в рекомендованих дозах не чинить 

місцевоподразнювальної, резорбтивно-токсичної, алергізуючої та сенсибілізуючої дії.
Показання до застосування: Призначають дрібним тваринам та птиці: для профілактики та 
лікування гіпо- та авітамінозів; при захворюваннях, що викликаються нестачею селену та 
амінокислот в кормах; при стресових станах; при порушеннях обміну речовин після широ-
кого спектру захворювань; для стимуляції проліферації тканин та антидістрофічного ефекту, 
для поліпшення функції статевих залоз, серця, щитовидної залози та  для підвищення неспе-
цифічної резистентності організму дрібних тварин та птахів.
Спосіб застосування та дози: Додавати в питну воду або корм з розрахунку 1 чайна ложка на 
1 л води або 0,5 кг корму. Розчин слід використовувати в день приготування. У профілактич-
них цілях дають протягом 3—5 діб, повторювати 1 раз на місяць; в терапевтичних — про-
тягом 7 днів.
Побiчна дiя: При дотриманні зазначеного дозування та умов застосування не спостерігаєть-
ся.
Протипоказання: Не рекомендується при використанні кормів, що збагачені селеном.
Особливі вказівки: Молоко та інша продукція від тварин та птахів, які отримували препарат, 
використовується без обмежень. Перед застосуванням струшувати.
Форма випуску: Полімерний флакон по 10 мл.
Умови зберігання: У сухому місці при температурі від +4 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 1 рік.
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Засіб для лікування інфекційних захворювань, ускладнень після хірургічного втручання, уражень 
шкіри

Лікарська форма: Безбарвна прозора або злегка опалесцію-
юча рідина з запахом спирту.
Склад: Діюча речовина: хлоргексидину біглюконат.
Допоміжні речовини: етанол 95%, вода очищена.
Фармакологічна дія: ХЛОРГЕКСИДИН має антимікробну 
активність відносно грамнегативних та грампозитивних 
аеробних та анаеробних бактерій, трихомонад, хламідій, 
ліпофільних вірусів, грибів роду Candida, дерматофітів. На 
вегетативні форми мікроорганізмів ХЛОРГЕКСИДИН діє при 
кімнатній температурі (близько +22 ° С), однак на спори 
бактерій він діє тільки при підвищеній температурі. Пролон-
гована дія — до 4 год. ХЛОРГЕКСИДИН зберігає активність 
(декілька знижену) в присутності крові, гною, різних секре-
тів та органічних речовин.
Етиловий спирт посилює бактерицидну дію ХЛОРГЕКСИДИНУ.
Показання до застосування: Великій рогатій худобі, коням, 
свиням, вівцям, козам, кроликам, птиці, собакам, кішкам 

для лікування інфекційних захворювань, ускладнень після хірургічного втручання, уражень 
шкіри: гнійні рани, тріщини, інфіковані опіки, бактеріальні та грибкові захворювання шкіри, 
викликані мікроорганізмами, чутливими до хлоргексидина біглюконата.
Спосіб застосування та дози: Зовнішньо. Перед нанесенням проводять санітарну обробку по-
верхні кожі.Перед застосуванням флакон ретельно збовтують. ХЛОРГЕКСИДИН 0,5% розчин 
наносять тонким шаром за допомогою ватного тампону 2 рази з інтервалом 2 хвилини. Пре-
парат протипоказаний при дерматитах. При обробці пошкоджень в області голови слід за-
хищати очі тварини від попадання препарату. У разі потрапляння на слизові оболонки, їх слід 
швидко та ретельно промити водою.
Для дезінфекції рук медперсоналу необхідно 5  мл 0,5% спиртового розчину ХЛОРГЕКСИДИНУ 
нанести на кисті рук і втирати в шкіру протягом 2—3 хвилин.
При обробці операційного поля або місць ін’єкцій, шкіру послідовно двічі протирають (в од-
ному напрямку) роздільними стерильними марлевими тампонами, рясно змоченими засо-
бом. Час витримки після закінчення обробки 2 хв.
Побiчна дiя: При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі. Сухість і свер-
біж шкіри, фотосенсибілізація, алергічні реакції.
Протипоказання: Підвищена чутливість до препарату. Не застосовувати при дерматиті, а та-
кож при підвищеній індивідуальній чутливості до препарату. Не застосовувати одночасно з 
іншими антисептичними розчинами.
Особливі вказівки: Не наносити на відкриті рани та слизові оболонки. У разі потрапляння на 
слизову оболонку ока їх слід швидко і ретельно промити водою і закапати 30% розчин суль-
фацила натрію (альбуцид), в разі необхідності звернутися до лікаря.
Засіб легко запалюється! Не допускати контакту з відкритим полум’ям і включеними нагрі-
вальними приладами.
Форма випуску: Полімерні флакони по 100 мл.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 3 роки.

ХЛОРГЕКСИДИН
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СИНІЙ ЙОД (ЙОДИНОЛ)
Антисептичний засіб бактерицидної дії на грампозитивну та грамнегативну флору.

Лікарська форма: Розчин для внутрішнього та зовнішнього за-
стосування. Рідина темно-синього кольору з  характерним за-
пахом, що піниться при збовтуванні. Допускаються сліди піно-
утворення на незаповненій частині флакона.
Склад: Діюча речовина: йод;
допоміжні речовини: калію йодид, спирт полівініловий, вода очи-
щена.
Фармакологічна дія: Антисептичний засіб СІНІЙ ЙОД (ЙОДИНОЛ) 
(йодполівінілалкоголь, йодполівініловий спирт) є продуктом 
приєднання молекулярного (кристалічного) йоду до полівініло-
вого спирту. Основ ною діючою речовиною препарату є молеку-
лярний йод, що має антисептичну (знезаражувальну) здатність. 
Полівінілхлорид — високомолекулярна сполука, уповільнює 
всмоктування йоду і пролонгує його взаємодію з тканинами 
організму, зменшує їх подразнення. Препарат виявляє бактери-
цидну дію на грампозитивну та грамнегативну флору, а також на 
патогенні грибки та дріжджі, найактивніше — на стрептококову 
флору та кишкову паличку. Стафілококи більш стійкі до дії пре-

парату, однак при тривалому застосуванні в 80% випадків спостерігається їх елімінація. Си-
ньогнійна паличка є стійкою до місцевого застосування препарату. 
Показання до застосування: Шлунково-кишкові захворювання: ентероколіт, гастроентерит, 
диспепсії у молодняка   сільськогосподарських та домашніх тварин та птахів, вагініти, цер-
віцити, ендометрити та ін. Хронічний тонзиліт, гнійний отит, атрофічний риніт (нежить), пе-
ріодонтит (запалення простору біля кореня зуба), гнійні хірургічні інфекції шкіри та м’яких 
тканин, трофічні та варикозні виразки, термічні та хімічні опіки.
Спосіб застосування та дози: При трофічних та варикозних виразках попередньо миють шкі-
ру теплою водою з милом, зону навколо виразки змазують цинковою маззю. На поверхню 
виразки накладається пов’язка з трьох шарів марлі, змочених СИНІМ ЙОДОМ (ЙОДИНОЛОМ). 
Перев’язки проводяться 1—2 рази на добу (по мірі знебарвлення пов’язки), при цьому мар-
ля, що лежить на поверхні виразки, не видаляється, а знову просочується.
При хронічному тонзиліті проводиться промивання лакун мигдалин та супратонзіллярного 
простору. Всього 4—5 промивань з проміжком в 2—3 дня. Разова доза 50 мл. При гнійних 
отитах: щоденне закапування 5—8 крапель 
При лікуванні атрофічних ринітів після попереднього розм’якшення та видалення плівок про-
водиться пульверизація порожнини носа та глотки 2—3 рази на тиждень протягом 2—3 мі-
сяців.
При гнійних ранах та інфікованих опіках накладається пухка марлева пов’язка, просоче-
на лікарським засобом, яка змінюється періодично, у міру потреби. При свіжих термічних 
та хімічних опіках I і II ступеня після первинної обробки накладається йодинолова марлева 
пов’язка. Застосовують для лікування телят, поросят, ягнят та курчат при шлунково-киш-
кових захворюваннях. Препарат дають тваринам в чистому вигляді або розведеним водою 
(безпосередньо перед застосуванням) в співвідношенні 1:2 — 1:5. Для лікування шлунково-
кишкових захворювань СИНІЙ ЙОД (ЙОДИНОЛ) вводять всередину з розрахунку 1,0—1,5 мл/
кг маси тіла тварини (чистого препарату) 2 рази на добу протягом 3—4 днів. 
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КОКЦИДІОСТАТИК
Препарат для лікування кокцидіо зів  та еймеріозів

Лікарська форма: Розчин для перорального застосування.
Склад: В 1 мл препарату  міститься  2,5 мг диклазурилу,
допоміжна речовина — комбінований розчинник.
Фармакологічні властивості: Диклазурил діє на всі види кокци-
дій у птахів (Eimeria acervulina, Е. brunetti, Е. maxima, Е. mitis, Е. ne-
catris, Е. tenella, E. adenoeides, Е. gallopavonis, Е.  meleagrimitis і ін.), 
кролів (E. flavescens, E. іntestіnalіs, E.  magna, E. perforans, E. stіedaі 
і ін.), великої та дрібної рогатої худоби, свиней (Іsospora suіs), кіз, 
овець. Найбільше  чутливі до препарату нестатеві стадії ендогенно-
го циклу развитку кокцидій.
Показання до застосування: Лікування кокцидіо зів та еймеріо-
зів у птиці, кролів, телят, ягнят, козенят, свиней.
Спосіб застосування та дози: Препарат випоювати з питною во-
дою або згодовувати з кормом у дозах: 

 для птиці: 2 мл на 1 л питної води протягом 2 діб (1 мг диклазурилу/кг маси тіла на добу);
 кролям, телятам, ягнятам, козенятам: 0,4 мл на 1 кг маси тіла на добу з питною водою або 

кормом протягом 2 діб (1 мг диклазурилу/кг маси тіла на добу);
 поросятам: 2 мл на 1 кг маси тіла кожній тварині окремо одноразово перорально.

При приготуванні розчинів препарат додають до води, а не навпаки. При  користуванні дозатором 
препарат вводять у нерозчиненому вигляді або застосовують розчин у співвідношенні 1 мл пре-
парату на 10 мл води.
Протипоказання: Індивідуальна чутливість до препарату.
Особливі вказівки: Добова доза препарату випоюється упродовж не менше 12 годин. Не засто-
совувати  тваринам у період лактації та вагітності. Період каренції  — 5 діб.
Форма випуску: Полімерні флакони  по 10 мл, 100 мл, 1000 мл.
Умови зберігання: Зберігати  в темному, сухому місці при температурі від +5 ° С  до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки. Після розчинення у воді — 24 години.

   Хворим на диспепсію телятам СИНІЙ ЙОД (ЙОДИНОЛ) призначають в дозі 1—1,5 мл на 
1 кг ваги тварини (від 30 до 60 мл на тварину) в розведенні з 50—100 мл кип’яченою 
водою або фізіологічним розчином. 

   Для лікування курчат при аліментарних шлунково-кишкових захворюваннях СИНІЙ ЙОД 
(ЙОДИНОЛ) дають з розрахунку по 0,2—0,3 мл(до 1 мл) кожному курчаті з невеликою 
кількістю питної води один раз на добу (краще вранці за 20—30 хвилин до годування) 
протягом 10—15 днів. 

    Для лікування хвороб матки СИНІЙ ЙОД (ЙОДИНОЛ) (в чистому вигляді або в розведенні 
з  рівною кількістю фізрозчину) вводять в порожнину матки по 75—100 мл 3—4 рази 
з  інтервалом в 24 години. При катаральних та катарально-гнійних вестібулітах та вагіні-
тах слизову оболонку піхви зрошують 50—100 мл препарату один раз на добу. 

Побiчна дiя: У рекомендованих дозах СИНІЙ ЙОД (ЙОДИНОЛ) не викликає у тварин побічної 
дії та ускладнень.
Протипоказання: Підвищена чутливість до препаратів йоду.
Форма випуску: Полімерні флакони по 100 мл (можливе фасування 1 л).
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 3 роки.
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КОКЦИДІОСТАТИК Форте

Препарат для лікування кокцидіо зів  та еймеріозів
Лікарська форма: Розчин для перорального 
застосування.
Склад: В 1 мл препарату міститься 2,5  мг 
диклазурилу, 100 мг сульфінілбісметану,
допоміжна речовина — поліетиленоксид.
Фармакологічні властивості: Диклазурил 
діє на всі види кокцидій у птахів (Eimeria acer-
vulina, Е. brunetti, Е. maxima, Е. mitis, Е.  neca-
tris, Е. tenella, E. adenoeides, Е. gallopavonis, 
Е.  meleagrimitis і ін.), кролів (E. flavescens, 
E.  іntestіnalіs, E.  magna, E. perforans, E. stіedaі 
і ін.), великої та дрібної рогатої худоби, свиней 
(Іsospora suіs), кіз, овець. Сульфінілбісметан 
легко проникає крізь клітинну мембрану і 
підвищує проникність мембрани та сприяє 
відновленню єпітелію кишечника. Стабіліза-
ція мембрани клітин дозволяє прикрипля-
тисяся до клітинних рецепторів антигенам, 
які стимулюють виробництво антитіл ор-
ганізму і створює імунітет до інфекційних 
хвороб, підвищуючи резистентність. Збіль-
шення фармакологічної активності дикла-
зурилу знижує його токсичність і прискорює 
одужання тварин і птиці.
Показання до застосування: Лікування 
кокцидіо зів та еймеріо зів у птиці, кролів, те-
лят, ягнят, козенят, свиней.

Спосіб застосування та дози: Препарат випоювати з питною водою або згодовувати з кормом 
у дозах: 

 для птиці: 2 мл на 1 л питної води протягом 2 діб (1 мг диклазурилу/кг маси тіла на добу);
 кролям, телятам, ягнятам, козенятам: 0,4 мл на 1 кг маси тіла на добу з питною водою або 

кормом протягом 2 діб (1 мг диклазурилу/кг маси тіла на добу);
 поросятам: 2 мл на 1 кг маси тіла кожній тварині окремо одноразово перорально.

При приготуванні розчинів препарат додають до води, а не навпаки. При  користуванні дозатором 
препарат вводять у нерозчиненому вигляді або застосовують розчин у співвідношенні 1 мл пре-
парату на 10 мл води.
Протипоказання: Індивідуальна чутливість до препарату.
Особливі вказівки: Добова доза препарату випоюється упродовж не менше 12 годин. Не засто-
совувати  тваринам у період лактації та вагітності. Період каренції  — 5 діб.
Форма випуску: Полімерні флакони  по 10 мл, 100 мл, 1000 мл.
Умови зберігання: Зберігати  в темному, сухому місці при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки. Після розчинення у воді — 24 години.
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ВІТОНІК
Вітамінно-амінокислотний комплекс для нормалізації обміну речовин і стимулювання загаль-
ного зростання і розвитку молодняка

Лікарська форма: Розчин для орального застосу-
вання.
Склад: В 1 мл «ВІТОНІКА» міститься: вітамін  A  — 
2 500 МО; вітамін D3 — 500 МО; вітамін  E  — 
3,75  мг; вітамін K3 — 0,250 мг; вітамін В6 — 
2,0  мг; вітамін В2 — 4,0 мг; вітамін В1  — 3,5  мг; 
декспантенол — 15,0  мг; вітамін B12 — 0,01  мг; 
амінокислоти: DL-метіонін  — 5,0  мг; холіну хло-
рід — 0,4 мг; L-лізин — 2,5 мг; гістидин — 0,9 мг; 
аргінін  — 0,49 мг; аспарагінова кислота  — 1,45 
мг; L-треонін — 0,5 мг; серин — 0,68 мг; глутамі-
нова кислота — 1,16 мг; пролін — 0,51 мг; гліцин 
— 0,575 мг; аланін 0,975 мг; цистин  — 0,15 мг; 
валін — 1,1  мг; лейцин — 1,5 мг; ізолейцин  — 
0,125 мг; тирозин — 0,34 мг; фенілаланін — 0,81 
мг; L-триптофан — 0,075 мг; біотин  — 0,002 мг; 
інозитол — 0,0025 мг.
Фармакологічні властивості: «ВІТОНІК» — біо-
логічно активний збалансований вітамінно-аміно-
кислотний препарат. Компенсує дефіцит вітамінів 
і амінокислот в організмі тварин і птахів, норма-
лізує обмін речовин, підвищує неспецифічну ре-
зистентність, стимулює ріст і розвиток ремонтного 

молодняка і пташенят, збільшує продуктивність і тривалість використання тварин, підвищує 
несучість, покращує стресостійкість організму, позитивно впливає на стан шкірно-волосяного 
покриву і пір’я у птахів.
Показання до застосування: Призначається сільськогосподарським тваринам і птиці для 
нормалізації обміну речовин і стимулювання загального зростання і розвитку молодняка, 
при незбалансованому годуванні, в періоди високої продуктивності, для профілактики і ліку-
вання стресів і отруєнь (в т.ч. мікотоксинами).
Спосіб застосування та дози: Перорально з водою для напування індивідуально або групо-
вим способом (через систему автовипоювання), протягом 5 діб в наступних дозах: птахи: 
1—2 мл/л води для напування; лошата: 15—20 мл/гол; молодняк великої рогатої худоби 
(з 6 до 18 міс): 15—20 мл/гол; телята: 8—10 мл/гол; свиноматки, відгодівельне поголів’я: 
15—20 мл/гол; поросята: 3—3,5 мл/гол; вівці, кози: 3,5—4 мл/гол; ягнята, козенята: 
2—2,5 мл/гол.
При необхідності курс введення можна збільшити до 10—15 діб або повторити через 1—2 
місяці.
Протипоказання: Не встановлені.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігаються. Симптоми передозування не 
виявлені.
Форма випуску: Полімерні флакони по 10 мл, 100 мл, 1000 мл.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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БІОКАЛЬЦІЙ ФОСФАТ
Препарат для профілактики загальної вітамінно-мінеральної недостатності, підвищення іму-
нітету, стимулювання репродуктивної функції та росту тварин

Лікарська форма: Таблетки.
Склад:  кальцій та фосфор біологічного походження, а 
також натрій, магній, калій, хлор, фтор, залізо, цинк, 
мідь, марганець, кобальт, лактоза.
Фармакологічна дія: Мінеральна добавка стимулює 
зростання та розвиток молодняка, позитивно впли-
ває на стан шкіри та слизових оболонок, регулює 
фосфорно — кальцієвий обмін, позитивно впливає 
на загальну резистентність організмів тварин, підви-
щує репродуктивну здатність, стимулює ріст м’язів та 
епітеліальної тканини. Біологічно доступний кальцій 
сприяє правильному формуванню скелета та кісток, 
розвитку та зміцненню зубів, запобігає мінеральній 
недостатності, порушенню обміну речовин, захворю-
ванню серцево-судинної та нервової систем.
Показання до застосування: профілактика загальної 
вітамінно-мінеральної недостатності, підвищення 

імунітету, стимулювання репродуктивної функції та росту тварин; профілактика рахіту, остео-
маляції, остеопорозу у собак, кішок, птахів та гризунів; з лікувальною метою добавку призна-
чають тваринам при порушенні обміну речовин, як загальнозміцнюючий засіб при тривалих 
інфекційних захворюваннях в складі комплексної терапії.
Спосіб застосування та дози: Добавку дають з кормом або згодовують тваринам безпосе-
редньо.
З профілактичною метою:

 цуценятам — 1 таб / кг маси тіла на добу, для великих порід — до 2 таб / кг на добу. 
Дорослим собакам 0,25 — 0,5 таб / кг маси тіла, при наявності в раціоні сирих кісток 
можна не давати взагалі;

 вагітним собакам потрібно збільшувати дозу дорослого собаки на 10% в першу полови-
ну вагітності і на 20% в другу половину вагітності від норми дорослої собаки поза вагіт-
ністю;

 лактуючим собакам в I—II тижні лактації — на 50%, III—V тижні лактації — на 70% 
від норми дорослої собаки поза годування цуценят;

 кішкам — 0,5 таблетки на 3—5 кг маси тіла на добу;
 кошенятам — 1 таблетка на добу.

У складі комплексної терапії:
 при переломах кісток,
 при підвищених навантаженнях на період лікування дозу збільшити в 2 рази.

Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Полімерні банки з таблетками по 60 штук.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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ВІТАШЕРСТЬ
Вітамінно-мінерально-амінокислотний комплекс з сіркою, метіоніном та селеном для підви-
щення загальної резистентності, посилення росту та підвищення якості шерсті

Лікарська форма: Таблетки по 2,0 г.
Склад: В одній таблетці міститься: 0,51 г кальцію, 0,18 г 
фосфору, 8000 МО вітаміну А, 500 мкг вітаміну В1, 1 мг 
вітаміну В2, 700 мкг вітаміну В6, 3 мкг вітаміну В12, 8 мг 
вітаміну С, 400 МО вітаміну Д3, 2,2 мг вітаміну Е, 800 мкг 
вітаміну К3, 2,6 мг кальцію пантотенату, 7,2 мг нікотина-
міду, 160  мг фолієвої кислоти, 1,6 мг лізину, 1,6 мг меті-
оніну, 240 мкг триптофану, 100 мг сірки і 13,2 мкг селену.
Фармакологiчна дiя: Комбінований препарат, що містить 
в своєму складі сірку, кальцій та фосфор біологічного по-
ходження, вітаміни, незамінні амінокислоти, в т.ч. метіо-
нін, та селен. Завдяки наявності збалансованої кількості 
вітамінів, незамінних амінокислот та селену, препарат 
поповнює дефіцит цих сполук в організмі, активізує 
окислювально-відновні реакції, процеси кровотворення, 
нормалізує обмін речовин, сприяє підвищенню неспеци-
фічного імунітету, стимулює ріст та розвиток шерстяного 
покриву, перешкоджає облисінню. Сірка  — активізує 
травлення та обмін речовин, сприяє синтезу вітамінів та 
сірковмісних амінокислот, покращує якість шерсті. Каль-
цій та фосфор органічного походження в природному 
співвідношенні забезпечують нормальне функціонування 
нервової системи та м’язів, згортання крові, нормальну 

роботу серцевого м’яза, активізацію ряду гормонів та ферментів, функціональність та струк-
туру кісткових тканин.
Препарат в рекомендованих дозах не чинить місцевоподразнювальної, резорбтивної-токсич-
ної, алергізуючої та сенсибілізуючої дії.
Показання до застосування: Призначають собакам та кішкам, які мають проблеми з вовною: 
для посилення зростання та підвищення якості шерсті, зниження дії стрес-факторів різного 
походження, профілактики та лікування гіповітамінозів; при незбалансованому раціоні; при 
порушеннях обміну речовин після широкого спектру захворювань; для стимуляції загоєння 
при травмах; для поліпшення функції статевих залоз, серця, профілактики порушень метабо-
лізму в печінці та м’язових тканинах, як профілактичний засіб в регіонах з нестачею селену в 
грунтах; під час інфекцій та реконвалесценції, для підвищення неспецифічної резистентності 
організму.
Спосіб застосування та дози: Препарат дають з кормом або згодовують тваринам безпосе-
редньо з розрахунку:

 з профілактичною метою — 1 таблетка один раз на добу на 20 кг маси тіла 1—2 місяці, 
через місяць можна повторити;

  з лікувальною метою, під час вагітності та лактації, при підвищених навантаженнях і 
стресах, під час линьки — 2 таблетки на добу на 20 кг маси тіла тварини 3-4 тижні.

Протипоказання: Не встановлені.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається. Симптоми передозування не 
виявлені.
Форма випуску: Полімерні банки з таблетками по 60 штук.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 1 рік.
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IМУНО-ВЕТ
Вітамінно-мінерально-амінокислотний комплекс для підвищення резистентності у собак, кі-
шок, хутрових і декоративних тварин

Лікарська форма: Таблетки по 2,0 г.
Склад: 1 таблетка містить 0,51г кальцію, 0,18 г 
фосфору, 8000 МО вітаміну А, 500 мкг вітаміну 
В1, 1 мг вітаміну В2, 700 мкг вітаміну В6, 3 мкг 
вітаміну В12, 8 мг вітаміну С, 400 МО вітаміну 
Д3, 2,2 мг вітаміну Е, 800 мкг вітаміну К3, 2,6 мг 
кальцію пантотената, 7,2 мг нікотинаміду, 160 
мг фолієвої кислоти, 1,6 мг лізину, 1,6 мг метіо-
ніну, 240 мкг триптофану і 13,2 мкг селену.
Фармакологічна дія: Комбінований препарат, 
що містить у своєму складі кальцій і фосфор 
біологічного походження, вітаміни, незамінні 
амінокислоти, селен. Завдяки наявності зба-
лансованої кількості вітамінів, незамінних амі-
нокислот і селену, препарат поповнює дефіцит 
цих сполук в організмі, активізує окислюваль-
но-відновні реакції, процеси кровотворення, 
нормалізує обмін речовин, сприяє підвищенню 
неспецифічної резистентності до несприятливих 
факторів зовнішнього середовища.

Показання до застосування: Призначають собакам і кішкам: для зниження дії стрес-факторів 
різного походження, профілактики і лікування гіповітамінозів; при незбалансованому раціо-
ні, захворюваннях, що викликаються нестачею кальцію, фосфору, селену і амінокислот в кор-
мах; при порушеннях обміну речовин після широкого спектра захворювань; для стимуляції 
загоєння при травмах та антідістрофічному ефектi, для правильного формування скелета і 
кісток в період інтенсивного росту — особливо тваринам великих порід, розвитку і зміцнен-
ня зубів; для поліпшення функції статевих залоз, серця, профілактики порушень метаболізму 
у печінці і м’язових тканинах, як профілактичний засіб в регіонах з нестачею селену в грун-
тах; стимуляції імунної системи при вакцинації, під час інфекцій та реконвалесценції, для під-
вищення неспецифічної резистентності організму.
Спосіб застосування та дози: Препарат дають з кормом або згодовують тваринам безпосе-
редньо з розрахунку:

 з профілактичною метою — 1 таблетка раз на добу на 20 кг маси тіла 1—2 місяці. Че-
рез місяць можна повторити;

 з лікувальною метою, під час вагітності та лактації, при підвищених навантаженнях і 
стресах, 2 таблетки на добу на 20 кг маси тіла тварини 2-4 тижні. Препарат в рекомен-
дованих дозах не чинить місцевоподразнювальної, резорбтивно-токсичної, алергізую-
чої та сенсибілізуючої дії.

Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається. Симптоми передозування не 
виявлені. Не рекомендується застосування препарату в біогеохімічних зонах з підвищеним 
вмістом селену.
Форма випуску: Полімерні банки з таблетками по 60 штук.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термiн придатності — 1 рік.
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ТАБЛЕТКИ «КАЙОД»

Препарат для профілактики та лікування йодної недостатності та захворювань, що розви-
ваються на цьому тлі

Лікарська форма: Таблетки сірувато-
кремового кольору, плоскі, круглої 
форми по 0,2 г.
Склад: Діюча речовина: калію йодид 
стабілізований — 6,0 мг.
Допоміжні речовини: наповнювач 
(крейда кормова, лактоза).
Фармакологічна дія: Йод бере участь 
в обміні речовин в  організмі тварин 
як складова частина гормону щи-
товидної залози, сприяє ферменто-
створенню, підтримує захисні реак-
ції організму, прискорює утворення 
нових клітин, сприятливо впливає 
на розвиток плода. Використання 
лікарського засобу сприяє профілак-
тиці та лікуванню ензоотичного зоба 
та інших захворювань, пов’язаних 

з нестачею йоду, що веде до підвищення продуктивності та збереження тварин. ТАБЛЕТКИ 
«КАЙОД» не діють дратівливо на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту та не впли-
вають бактеріцидно. Препарат впливає на обмін речовин, сприяє  розсмоктуванню продуктів 
запалення.
Показання до застосування: Для профілактики та лікування йодної недостатності та захво-
рювань, що розвиваються на цьому фоні у великої та дрібної худоби, свиней, домашньої пти-
ці, собак та кішок.
Спосіб застосування та дози: З профілактичною і лікувальною метою лікарський засіб вво-
дять тваринам щодня орально в зонах з недостатнім вмістом йоду в ґрунтах та кормах в на-
ступних дозах: велика рогата худоба на відгодівлі: молодняк  — 0,5—1 таблетка; дорослі 
тварини —1,5—2 таблетки; бугаї-плідники (на кожні 200 кг маси тіла) — 0,5 таблетки; мо-
лочні корови в залежності від удою  — 0,5—3 таблетки; дрібна худоба та свині  — 0,5 таб-
летки; свійська птиця, собаки, кішки — 0,1—0,2 таблетки.
Протипоказання: Нефрити, нефрози, фурункульоз, кропив’янка, хронічна піодермія, аденоми 
(у т.ч. щитовидної залози), геморагічні діатези.
Фармацевтично препарат несумісний з ефірними маслами, похідними аміаку.
Побiчна дiя: У рекомендованих дозах не спостерігається.
Особливі вказівки: Продукцію від тварин після застосування препарату можна використову-
вати без обмежень.
Форма випуску: Полімерні банки з таблетками по 250 ± 3 шт, полімерні пакети по 0,5 і 1 кг.
Умови зберігання: 
У сухому захищеному від світла місці, при температурі від +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 2 роки.
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ВЕТЕСТРОН
Препарат для пригнічення статевого збудження і усунення пов’язаних з цим пове-
дінкових проб лем у тварин.

Лікарська форма: таблетки по 0,125  г 
круглої форми в блістерах по 10 шт.
Склад: Діюча речовина: мегестрола 
ацетат — 10 мг.
Допоміжні речовини: цукор молочний, 
стеарат кальцію, крохмаль картопля-
ний.
Фармакологічна дія: Препарат для 
придушення еструса (тічки) собак і кі-
шок. Дія ВЕТЕСТРОНА пояснюється при-
душенням секреції гонадотропічних 
гормонів, що призводить до пригні-
чення і  попередження процесу овуля-
ції самок кішок і собак.
Показання до застосування: ВЕТЕ-
СТРОН застосовується для пригнічен-
ня статевого збудження і усунення 

пов’язаних з цим поведінкових проблем, затримує і перериває тічки у сук і кішок, перешко-
джує сатіріазіс котів, лікування хронічних стоматитів кішок.
Спосіб застосування та дози: Індивідуально перорально в цілому вигляді або в суміші з кор-
мом.
Кішки:

 в період тічки ½ таблетки на день протягом 10 днів;
 в період проеструса ½ таблетки через 15 днів, для кішок, схильних до частої тічки, че-

рез 7 днів.
Собаки:

 1 таблетка на день на 5 кг маси тіла на протязі 7 днів від початку тічки.
Коти:

 при міченні території і сексуальній агресивності ½ таблетки на день протягом 5  днів і 
далі протягом 5 тижнів по одній таблетці на тиждень.

Хронічний стоматит кішок:
 в перший тиждень лікування ¼— ½ таблетки на тварину, у другому і третьому тижні по 

½ таблетки в день.
Протипоказання: Протипоказано застосування препарату для годуючих та вагітних сук і кі-
шок, при наявності метриту, дисгормональної гіперплазії і пухлинах молочних залоз, діабету.
Не рекомендується застосування препарату з андрогенами.
Форма випуску: Блістери з таблетками по 10 шт.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 °С до +25 °С з неушкодженою 
первинною упаковкою.
Термін придатності — 2 роки.
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МЕТИЛУРАЦИЛ
Препарат для прискорення процесів регенерації тканин і органів та лікування важких інфекцій, 
що протікають з симптоматичною лейкопенiєю

Лікарська форма: Таблетки по 0,5 г.
Склад: Діюча речовина: метилурацил — 200 мг.
Допоміжні речовини: лактоза, натрію стеарат.
Фармакологічна дія: Активізує обмін речовин в 
тканинах, покращує трофіку і стимулює процеси 
регенерації; стимулятор лейкопоезу.
Показання до застосування: Прискорює проце-
си регенерації тканин і органів при резорбтивнiй 
і місцевій дії. Важкі інфекції, що протікають з 
симптоматичною лейкопенiєю.

Спосіб застосування та дози: Всередину під час або після годування по 8—10 мг на 1 кг маси 
тварини — 2—4 рази на добу (при необхідності — до 6 разів на добу).
Профілактична доза 20 мг/кг на добу, лiкувальна — 20—40 мг/кг на добу. Максимальна 
добова доза 50 мг/кг. 1 таблетка, що містить 200 мг діючої речовини, має разову дозу на 
20—25 кг маси тіла тварини.
Для підвищення неспецифічної резистентності організму використовувати 10—15 днів. Лі-
кувальний курс при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, для поліпшення загоєння  
ран — 30—40 днів.
Побiчна дiя: Гіперчутливість, гемобластози.
Форма випуску: Полімернi банки з таблетками по 30 штук, блістери №10.
Умови зберігання: Сухе темне месце при температурi вiд +5 °С до + 25 °С.
Термін придатності — 5 років.

АКУМУЛЯТОР ХОЛОДУ
Опис: Акумуляторами холоду є невеликі герметичні па-
кети з солоним швидкозамерзаючим розчином багато-
разового використання. Принцип роботи — сухий лід. 
Вони призначені для охолоджування, а так само для 
збереження в охолодженому або замороженому стані. 
Використовуються спільно з ізотермічними контейне-
рами, холодильниками або з ізотермічними сумками. Їх 
вживання дозволяє забезпечити ефект заморожування 
протягом доби.
Спосіб застосування: Помістити акумулятори холоду 
в морозильну камеру на декілька годин до заморожу-
вання розчину. Після цього покласти їх в ізотермічну 
ємність. Акумулятори холоду працюють на охолоджу-
вання до тих пір, поки не розморозиться соляний роз-
чин (близько 20  годин). Потім акумулятори холоду зно-

ву поміщаються в морозильну камеру. Зберігати їх можна в самій морозильній камері або в 
будь-якому іншому, захищеному від сонячного світла місці.
Розміри: 140 мм × 190 мм; 90 мм × 120 мм 
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МЕТРОНІДОЗОЛ  таблетки
Препарат з високою активністю проти трихомонад, лямблій, балантидій, амеб, гістомонад, 
грамнегативних та грампозитивних анаеробів

Лікарська форма: Таблетки по 0,5 г білі або білі із зеленуватим 
(жовтуватим) відтінком.
Склад: Діюча речовина: метронідозол — 250 мг.
Допоміжні речовини: карбоксиметилцелюлоза, стеарат кальцію, 
крохмаль картопляний.
Фармакологічна дія: МЕТРОНІДОЗОЛ має широкий спектр згуб-
ної дії на багатьох найпростіших, має високу активність проти 
трихомонад, лямблій, балантидій, амеб, гістомонад, грамнега-
тивних та грампозитивних анаеробів (Clostridium spp., Bacteroi-
des spp., Peptococcus spp., Campylobacter spp.). Після застосуван-
ня всередину МЕТРОНІДОЗОЛ добре всмоктується з травного 

тракту, проникає в органи та тканини, проходить через плаценту та гематоенцефалічний бар’єр, 
накопичується в печінці. Через 1—2 доби після введення виводиться з організму з молоком, се-
чею і частково виділяється з калом.
Показання до застосування: Велика рогата худоба та вівці: трихомоноз, анаеробні інфекції, що 
виникають після пологів та акушерських втручань, газова гангрена, злоякісний набряк, некро-
бактеріоз, некротичний мастит. Телята, ягнята, вівці, кози: ентеротоксемії, що викликаються кло-
стридіями. Свині: балантидиоза, дизентерія. Хутрові тварини (норка, лисиця): анаеробні інфекції, 
викликані клостридіями. Собаки, кішки: діареї, викликані Campylobacter spp., виразковий гінгівіт, 
лямбліоз. Гуси, качки, індички: гістомоноз.
Спосіб застосування та дози: Для лікування захворювань великої та дрібної рогатої худоби, балан-
тидиозу свиней, інфекцій м’ясоїдних тварин препарат задають всередину в дозі 10 мг (за діючою 
речовиною) на 1 кг маси тварини двічі на день (вранці і ввечері). Курс лікування жуйних тварин 
становить 3—5 днів, м’ясоїдних тварин — 10—20 днів, свиней — 3 дні, при необхідності курс 
лікування повторюють через 7—10 днів.
Для місцевого лікування трихомонозу використовують 1% суспензію МЕТРОНІДОЗОЛУ на фізіоло-
гічному розчині. Препарат погано розчиняється у воді, тому отриману суспензію МЕТРОНІДОЗОЛУ 
безпосередньо перед застосуванням ретельно збовтують та промивають піхву або препуції хворих 
тварин 2—4 рази, з інтервалом в 24 години, витрачаючи 25—50 мл суспензії.
МЕТРАНІДАЗОЛ видаляється з організму з молоком, тому запобігає ентеротоксемії у новонародже-
них ягнят, якщо давати препарат вівцям відразу після пологів протягом 3—5 днів.
Для лікування дизентерії свиней препарат застосовують в дозі 25 мг (за діючою речовиною) на 
1 кг маси тварини, один раз в день, 4 дні поспіль.
Для лікування гістомонозу індичок та гусей препарат дають з розрахунку 10 мг (за діючою речо-
виною) на 1 кг ваги птиці, 3 рази на день, 10 днів поспіль, або один раз на день в дозі 1,5 г (за 
діючою речовиною) на 1 кг корму, протягом 10 днів.
Побiчна дiя: Дуже рідко спостерігаються ознаки алергії, в цих випадках застосування  МЕТРОНІДО-
ЗОЛУ припиняють та проводять десенсибілізуючу терапію.
Особливі вказівки: Використання молока в їжу не дозволяється протягом 36 годин після остан-
нього застосування препарату. Молоко, отримане протягом 36 годин після орального введення 
МЕТРОНІДОЗОЛА, слід кип’ятити 30 хвилин та згодовувати тваринам. Забій тварин та птиці на 
м’ясо дозволяється через 5 днів після припинення застосування препарату.
Форма випуску: Полімерні банки з таблетками по 10 шт, 50 шт, 100 шт.
Умови зберігання:  Зберігати препарат з обережністю (список Б), в захищеному від світла та воло-
ги, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, при темпе-
ратурі від –10 ° С до + 40 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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КАНІФЕЛ
Антигельмінтний препарат з широким спектром антипаразитарної  дії на всі стадії розвитку 
круглих та стрічкових черв’яків

Лікарська форма: Таблетки по 0,7 г, овальної 
форми в блістерах по 10 шт.
Склад: Речовина, що діє: пірантела ембонат- 
148 міліграм, фенбендазол  — 150 міліграм, 
празіквантел  — 50 міліграм. Допоміжні ре-
човини: цукор молочний, стеарат кальцію, 
крохмаль картопляний.
Фармакологічна дія: Антигельмінтний пре-
парат. КАНІФЕЛ має широкий спектр антипа-
разитарної  дії на всі стадії розвитку круглих 
та стрічкових черв’яків, в тому числі: Toxocara 
canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinar-
ia stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichu-
ris vulpis, Echinococcus granulosus, Dipylidium 
caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Me-
socestoides spp., Echinococcus multilocularis. 
Компоненти препарату пригнічують фер-

менти, пошкоджують оболонки та м’язову тканину паразита, що призводить до порушення 
нервово-м’язової іннервації, паралічу та загибелі гельмінта. КАНІФЕЛ малотоксичний для 
теплокровних тварин.
Показання до застосування: КАНІФЕЛ призначений для терапевтичної обробки та профілак-
тики собак і кішок при нематодозах (токсокароз, токсаскарідоз, унцінаріоз, анкілостомоз, 
трихоцефальоз) та цестодозах (теніоз, ехінококоз, дипилидиоз).
Спосіб застосування та дози: Індивідуально перорально в цілому вигляді або в суміші з кор-
мом. По можливості, не використовувати спільно з молочною їжею. Дозування: одна таблет-
ка на кожні нові 10 кг живої маси.
Протипоказання: Очний цистицеркоз та спинний невроцистицеркоз. Захворювання печінки. 
Не застосовувати одночасно з піперазином та іншими антипаразитарними препаратами.
Форма випуску: Блістери з таблетками по 10 шт (можливе поштучне фасування).
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С з неушкодженою 
первинною упаковкою.
Термін придатності — 3 роки.
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ФЕНБЕНДАЗОЛ
Препарат з широким спектром нематодоцидної та цестодоцідної дії

Лікарська форма: Таблетки по 1,0 г.
Склад: Діюча речовина: фенбендазол — 
50 мг.
Допоміжні речовини: цукор молочний, стеа-
рат кальцію, крохмаль картопляний.
Фармакологічна дія: Антигельмінтний пре-
парат. Має широкий спектр нематодоцид-
ної та цестодоцідної дії, активний відносно 
дорослих форм, личинок та яєць нематод 
шлунково-кишкового тракту та легенів, 
а  також цестод, що паразитують у тварин. 
При пероральному введенні всмоктується 
в шлунково-кишковому тракті та проникає 
в  органи та тканини. Не має кумулятивних, 

гепатотоксичних, ембріотоксичних, тератогенних та алергенних властивостей.
Показання до застосування: З профілактичною та лікувальною метою великій рогатій худобі, 
вівцям, свиням, коням та птиці, а також собакам та кішкам при наступних гельмінтозних за-
хворюваннях:

 шлунково-кишкові гельмінтози: гемонхоз, нематодіроз, хабертіоз, буностомоз, езофа-
гостомоз, остертагіоз, трихоцефальоз, стронгілоїдоз, неоскарідоз, аскаридоз, токсока-
роз, анкілостомоз, унцінаріоз, оксіуроз, деляфондіоз, альфортіоз, тріхонематоз;

 легеневі гельмінтози: диктиокаулез, протостронгілез, мюллеріоз, метастронгілоз, пре-
нозомоз;

 цестози: моніезіоз, тізаніедіоз, авітеліноз, дипилидиоз, аноплоцефалідоз;
 трематоди: фасциолез, дикроцеліоз, парамфістоматоз, опісторхоз.

Спосіб застосування та дози: Індивідуально або груповим способом в суміші з кормом, без 
дотримування голодної дієти, в таких дозах з розрахунку: Великій рогатій худобі: 5—7,5 мг/
кг разово, при цистицеркозе — 3 дні поспіль.
Коням: при аскарідах — 5—10 мг/кг разово; при гельмінтозах — 10 мг/кг протягом 3 днів 
поспіль.
Свиням: при трихурозі, езофагостомозі, стронгілоідозі — 3 мг/кг протягом 3 днів; при аска-
рідозе — 10 мг/кг разово.
Вівцям та козам: при гельмінтозах — 5 мг/кг протягом 3 днів.
Птахам: при аскаридозі 10—50 мг/кг разово (через 10 днів повторити); при інших гельмінто-
зах — 10—50 мг/кг 1 раз на день протягом 3—5 днів.
Собакам: 50 мг/кг 3 дні поспіль.
Кішкам: при аскаридозі, стронгілідозе, стрічкових паразитах — 50 мг/кг протягом 5 днів; 
при гельмінтах, що паразитують в легенях — 20 мг/кг протягом 5 днів, через 5 днів повто-
рити.
Цуценятам та кошенятам: 50 мг/кг 1 раз на день протягом 3 днів.
Побiчна дiя: У рекомендованих дозах не спостерігається.
Форма випуску: Полімерні банки з таблетками по 30 та 100 шт, полімерні пакети по 3 шт.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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АЛЬБЕНДАЗОЛ 10%
Антигельмінтик з групи бензімідазолу, широкого спектру дії

Лікарська форма: Порошок аморфний від білувато-кремо-
вого до сірого кольору.
Склад:   Діюча речовина: альбендазол — 100 мг в 1,0 г пре-
парату.
Допоміжні речовини: мінеральний наповнювач.
Фармакологічна дія: АЛЬБЕНДАЗОЛ 10% — антигельмін-
тик з групи бензімідазолу, широкого спектру дії, має вираже-
ну антигельмінтну дію проти нематод (як статевозрілих, так і 
незрілих форм), цестод та трематод (тільки статевозрілих), з 
овоцидною дією, знижує зараженість пасовищ яйцями гель-
мінтів. Механізм дії лікарського засобу полягає в порушенні 
вуглеводного обміну та мікротубулярної функції гельмінтів, 
що призводить до їх загибелі та виділенню з організму тва-

рини. Препарат малотоксичний, в терапевтичних дозах не чинить видимої побічної дії. У рекомендованих дозах добре 
переноситься тваринами, не має гепатотоксичної та сенсибілізуючої дії. Має ембріотоксичну та тератогенну дію.
Показання до застосування: АЛЬБЕНДАЗОЛ 10% застосовують для дегельмінтизації великої рогатої худоби, овець, 
кіз, свиней, диких жуйних тварин, м’ясоїдних та птиці. Препарат ефективний при фасциолезі, мониезиозі, гемонхозі, 
тріхостронгілезі, буностомозі, стронгілоідозі, нематодірозі, хабертіозі, кооперіозі, диктиокаулезі, хіостронгілезі, цісто-
каулезі, мюллеріозі; захворюванні коней на параскаріоз, оксіуроз, стронгілятоз та стронгілоідоз, захворюванні свиней 
на аскаріоз, метастронгільоз, езофагостомоз; захворюванні птахів на аскарідіоз, гетеракідоз.
Спосіб застосування та дози: Препарат дають одноразово з кормом без попереднього голодування.
Свиням препарат застосовують в дозі 1,0 г на 10 кг маси тварини, лошадям  — 1,0 г на 10 кг маси тварини.
Вівцям, козам препарат призначають в дозі 0,5 г на 10 кг маси тварини, при фасциолезі, дикроцеліозі (статевозрілі 
форми) — у дозі 0,75 г на 10 кг маси тварини.
Великій рогатій худобі і диким жуйним при нематодозах АЛЬБЕНДАЗОЛ 10% призначають в дозі 0,75 г на 10 кг маси 
тварини; при фасциолезі та дикроцеліозі в дозі 1,0 г на 10 кг маси тварини.
Птахам АЛЬБЕНДАЗОЛ 10% призначають в дозі 0,05 г на кг маси тіла.
Собакам, кішкам, хутровим звірам — 0,25 г/кг: для лікування — дворазово, з інтервалом — 7—8 днів. Для про-
філактики — дегельмінтизацію проводять один раз через кожні 3 місяці.
При груповому способі застосування АЛЬБЕНДАЗОЛА 10% розраховану дозу препарату змішують з концентрованим 
кормом (з розрахунку корма на одну тварину): для коней та великої рогатої худоби — 0,5—1,0 кг; для овець, кіз та 
свиней — 150—200 г; для птахів — 50 г. Отриману лікарську суміш засипають у годівниці на групу 10—100 тварин, 
забезпечивши до них вільний підхід.
Перед масовою дегельмінтизацією кожну партію препарату попередньо випробовують на невеликій групі (5—10 тва-
рин, 50—100 птахів). При відсутності ускладнень протягом трьох діб приступають до обробки всього поголів’я.
Побiчна дiя: У рекомендованих дозах при застосуванні препарату, як правило, побічних дій не спостерігається. У разі 
гіперчутливості або передозуванні  (пригнічення, блювання, діарея) призначають антигістамінні препарати, препарати 
кальцію та симптоматичні засоби. Препарат не дозволяється застосовувати при гострому фасциолезі, під час случного 
періоду, самкам в першу третину вагітності і виснаженим та хворим на інфекційні захворювання тваринам.
Особливі вказівки: Забій великої рогатої худоби, овець та кіз на м’ясо дозволяється через 28 днів, коней, свиней та 
птахів — через 7 днів після дегельмінтизації. Молоко від дійних тварин та яйця від курей-несучок протягом чотирьох 
днів після дегельмінтизації забороняється використовувати для харчових цілей, вони можуть бути використані тільки 
після термічної обробки на корм тваринам. У разі вимушеного забою раніше цього терміну, м’ясо може бути викорис-
тано на корм м’ясоїдних тварин або для виробництва м’ясо-кісткового борошна.
Не застосовувати препарат одночасно з іншими антигельмінтними засобами. Фахівцям, які проводять дегельмінтиза-
цію, слід користуватися респіраторами.
Форма випуску: Поліетиленові пакети по 2 г, 5 г, 10 г, 50 г, 100 г, 500 г та 1 кг.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 3 роки.
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МЕТРОНІДОЗОЛ
Препарат з високою активністю проти трихомонад, лямблій, балантидій, амеб, гістомонад, 
грамнегативних та грампозитивних анаеробів

Лікарська форма: Порошок білого кольору.
Склад: Діюча речовина: метронідозол — 250 мг/г.
Допоміжні речовини: мінеральний наповнювач.
Фармакологічна дія: МЕТРОНІДОЗОЛ має широкий спектр 
згубної дії на багатьох найпростіших, має високу актив-
ність проти трихомонад, лямблій, балантидій, амеб, гіс-
томонад, грамнегативних та грампозитивних анаеробів 
(Clostridium spp., Bacteroides spp., Peptococcus spp., Campy-
lobacter spp.). Після застосування всередину МЕТРОНІ-
ДОЗОЛ добре всмоктується з травного тракту, проникає 
в органи та тканини, проходить через плаценту та гема-
тоенцефалічний бар’єр, накопичується в печінці. Через 
1—2 доби після введення виводиться з організму з моло-
ком, сечею і частково виділяється з калом.

Показання до застосування: Велика рогата худоба та вівці: трихомоноз, анаеробні інфекції, що 
виникають після пологів та акушерських втручань, газова гангрена, злоякісний набряк, некро-
бактеріоз, некротичний мастит. Телята, ягнята, вівці, кози: ентеротоксемії, що викликаються кло-
стридиями. Свині: балантидиоза, дизентерія. Хутрові тварини (норка, лисиця): анаеробні інфекції, 
викликані клостридиями. Собаки, кішки: діареї, викликані Campylobacter spp., виразковий гінгівіт, 
лямбліоз. Гуси, качки, індички: гістомоноз.
Спосіб застосування та дози: Для лікування захворювань великої та дрібної рогатої худоби, балан-
тидиоза свиней, інфекцій м’ясоїдних тварин препарат задають всередину в дозі 10 мг (за діючою 
речовиною) на 1 кг маси тварини двічі на день (вранці і ввечері). Курс лікування жуйних тварин 
становить 3—5 днів, м’ясоїдних тварин — 10—20 днів, свиней — 3 дні, при необхідності курс 
лікування повторюють через 7—10 днів.
Для місцевого лікування трихомонозу використовують 1% суспензію МЕТРОНІДОЗОЛУ на фізіоло-
гічному розчині. Препарат погано розчиняється у воді, тому отриману суспензію МЕТРОНІДОЗОЛУ 
безпосередньо перед застосуванням ретельно збовтують та промивають піхву або препуції хворих 
тварин 2—4 рази, з інтервалом в 24 години, витрачаючи 25—50 мл суспензії.
Тому що МЕТРАНІДАЗОЛ видаляється з організму з молоком, можна запобігти ентеротоксемії у но-
вонароджених ягнят, даючи його вівцям відразу після пологів протягом 3—5 днів.
Для лікування дизентерії свиней препарат застосовують в дозі 25 мг (за діючою речовиною) на 
1 кг маси тварини, один раз в день, 4 дні поспіль.
Для лікування гістомонозу індичок та гусей препарат дають з розрахунку 10 мг (за діючою ре-
човиною) на 1 кг ваги птиці, 3 рази на день, 10 днів поспіль, або один раз в день в дозі 1,5  г (за 
діючою речовиною) на 1 кг корму, протягом 10 днів.
Побiчна дiя: Дуже рідко спостерігаються ознаки алергії, в цих випадках застосування  МЕТРОНІДО-
ЗОЛУ припиняють та проводять десенсибілізуючу терапію.
Особливі вказівки: Використання молока в їжу не дозволяється протягом 36 годин після остан-
нього застосування препарату. Молоко, отримане протягом 36 годин після орального введення 
МЕТРОНІДОЗОЛА, слід кип’ятити 30 хвилин та згодовувати тваринам. Забій тварин та птиці на 
м’ясо дозволяється через 5 днів після припинення застосування препарату. М’ясо тварин та птиці, 
вимушено забитих до закінчення зазначеного терміну, переробляють на м’ясо-кісткове борошно.
Форма випуску: Полімерні пакети по 10 г, 100 г та 1 кг.
Умови зберігання: Зберігати препарат з обережністю (список Б), в захищеному від світла та воло-
ги, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, при темпе-
ратурі від –10 ° С до + 40 ° С.
Термін придатності — 2 роки.



ТОВ  «УКРВЕТБІОФАРМ» 57

ФЕНБЕНДАЗОЛ-20 %
Антигельмінтний препарат з широким спектром нематодоцидної та цестодоцідної дії, ак-
тивний відносно дорослих форм, личинок та яєць нематод шлунково-кишкового тракту та 
легенів, а також цестод, що паразитують у тварин

Лікарська форма: Порошок білого кольору.
Склад: Діюча речовина: фенбендазол — 200 мг/г.
Допоміжні речовини: крахмал картопляний, глюкоза, мінеральний 
наповнювач.
Фармакологічна дія: Антигельмінтний препарат. Має широкий 
спектр нематодоцидної та цестодоцідної дії, активний відносно 
дорослих форм, личинок та яєць нематод шлунково-кишкового 
тракту та легенів, а також цестод, що паразитують у тварин. При 
пероральному введенні всмоктується в шлунково-кишковому 
тракті та проникає в органи та тканини. Не має кумулятивних, 
гепатотоксичних, ембріотоксичних, тератогенних та алергенних 
властивостей.
Показання до застосування: З профілактичною та лікувальною 

метою великій рогатій худобі, вівцям, свиням, коням та птиці, а також собакам та кішкам при 
наступних гельмінтозних захворюваннях:

 шлунково-кишкові гельмінтози: гемонхоз, нематодіроз, хабертіоз, буностомоз, езофа-
гостомоз, остертагіоз, трихоцефальоз, стронгілоїдоз, неоскарідоз, аскаридоз,   токсока-
роз, анкілостомоз, унцінаріоз, оксіуроз, деляфондіоз, альфортіоз, тріхонематоз;

 легеневі гельмінтози: диктиокаулез, протостронгілез, мюллеріоз, метастронгілоз, прено-
зомоз;

 цестози: моніезіоз, тізаніедіоз, авітеліноз, дипилидиоз, аноплоцефалідоз;
 трематоди: фасциолез, дикроцеліоз, парамфістоматоз, опісторхоз.

Спосіб застосування та дози: Індивідуально або груповим способом в суміші з кормом, без до-
тримування голодної дієти, в таких дозах з розрахунку: Свині: аскароз, тріхоцефаллез, езофагос-
томоз, метастронгіллез, стронгілоїдоз, хіостронгілез  — 1,5 г на 10 кг маси тіла два дні підряд; 
оллюляноз, фізоцефаллез 3,0 г на 10 кг маси тіла два рази через день.
Поросята від 1—4 місяців: з профілактичною метою 0,4—0,5 г на 10 кг маси тіла один раз на 
тиждень.
Коні: параскарідоз, оксіуроз, стронгілятози, стронгілоїдоз 1,5—2,0 г на 10 кг маси тіла одно-
разово.
Лошата від 1—6 місяців: змішана інвазія 1,0 г на 10 кг маси тіла два дні поспіль.
М’ясоїдні і хутрові звірі: анкилостомоз, стронгілоїдоз, токсокароз, токсаскароз, унцінаріоз 8,0—
10,0 г на 10 кг маси тіла три дні поспіль.
Кролики: псалуроз, протостронгілез, тріхостронгілез, трихоцефальоз 5,0 г на 10 кг маси тіла од-
норазово.
Кури: аскарідіоз, гетеракідоз, капіляріоз 1,5 г на 10 кг маси тіла два дні підряд; сінгамоз 2,0 г на 
10 кг маси тіла два дні поспіль.
Водоплавні птахи: амідостомоз, тетрамероз, гангулетеракідоз 2,0—2,5 г на 10 кг маси тіла од-
норазово; пменолепідорз, нотокотілідози 7,5—8,0 г на 10 кг маси тіла два дні поспіль.
Голуби: аскарідіоз, капіляріоз 1,0 г на одну голову три дні поспіль.
Побiчна дiя: У рекомендованих дозах не спостерігається.
Форма випуску: Полімерні пакети по 10 г; 100 г та 1 кг.
Умови зберігання:  Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.



ТОВ  «УКРВЕТБІОФАРМ»58

ФЕНБЕНДАЗОЛ-5,5 %
Антигельмінтний препарат для профілактики та лікування гельмінтозних захворювань

Лікарська форма: Порошок білого кольору.
Склад: Діюча речовина: фенбендазол — 55 мг/г.
Допоміжні речовини: крахмал картопляний, глюкоза, міне-
ральний наповнювач.
Фармакологічна дія: Антигельмінтний препарат. Має широкий 
спектр нематодоцидної та цестодоцідної дії, активний віднос-
но дорослих форм, личинок та яєць нематод шлунково-киш-
кового тракту та легенів, а також цестод, що паразитують у 
тварин. При пероральному введенні всмоктується в шлунко-
во-кишковому тракті та проникає в органи та тканини. Не має 
кумулятивних, гепатотоксичних, ембріотоксичних, тератоген-
них та алергенних властивостей.
Показання до застосування: З профілактичною та лікувальною 
метою великій рогатій худобі, вівцям, свиням, коням та птиці, 
а також собакам та кішкам при наступних гельмінтозних за-
хворюваннях:

  шлунково-кишкові гельмінтози: гемонхоз, нематодіроз, хабертіоз, буностомоз, езофагосто-

моз, остертагіоз, трихоцефальоз, стронгілоїдоз, неоскарідоз, аскаридоз,   токсокароз, 
анкілостомоз, унцінаріоз, оксіуроз, деляфондіоз, альфортіоз, тріхонематоз;

  легеневі гельмінтози: диктиокаулез, протостронгілез, мюллеріоз, метастронгілоз, пренозо-
моз;

  цестози: моніезіоз, тізаніедіоз, авітеліноз, дипилидиоз, аноплоцефалідоз; трематоди: фасци-
олез, дикроцеліоз, парамфістоматоз, опісторхоз.

Спосіб застосування та дози: Індивідуально або груповим способом в суміші з кормом, без до-
тримування голодної дієти, в таких дозах з розрахунку:
коні: параскарідоз + стронгілятози — 3 г /10 кг одноразово; стронгилоидоз у лошат 1—2  міс. 
віку — 1,6 г /10 кг м.т. двічі з інтервалом 1 добу;
велика рогата худоба: диктиокаулез, стронгілятози, стронгілоїдоз — 2 г / 10кг м.т. одноразово; 
дикроцеліоз — 6,6 г /10 кг м.т. одноразово; цістоцеркоз — 5 г / 10кг м.т. 1 раз на добу 3 дні під-
ряд;
вівці, кози: змішана нематодна інвазія та клінічна форма диктиокаулеза — 3 г /10 кг м.т. одно-
разово; субклінічна форма диктиокаулеза — 1 г /10 кг м.т. одноразово; монієзіоз — 2 г /10 кг м. 
т. одноразово; трихуроз — 3 г /10 кг м.т. двічі з інтервалом в 1 добу; ехінококоз, ценуроз — 8 г 
/10 кг м.т. 1 раз на добу 3 дні підряд; дикроцеліоз — 4,4 г /10 кг м.т. двічі з інтервалом в 1 добу;
свині: аскароз — 15 г /10 кг м.т. двічі з інтервалом в 1 добу; трихуроз — 2 г /10 кг м.т. двічі з 
інтервалом 12 год; езофагостомоз та стронгилоидоз — 2 г /10 кг м.т. одноразово; змішана інвазія 
(поросята 2—8-тижневого віку) — 0,2 г /10 кг м.т. 1 раз в тиждень; змішана інвазія (маточне 
поголів’я) — 1,5 г /10 кг м.т. двічі з інтервалом 12 год.;
собаки, кішки та хутрові звірі: змішана інвазія — 3 г /10 кг м.т. одноразово;
кури (доза на 1 голову): аскароз — 1 г двічі з інтервалом в 1 добу; аскароз + гетеракідоз — 2 г 
одноразово;
гуси (доза на 1 голову): змішана інвазія — 8 г одноразово.
Побічна дія: У рекомендованих дозах не спостерігається.
Форма випуску: Полімерні пакети по 5 г, 10 г, 100 г та 1 кг.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 2 роки.
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БIОШАМПУНЬ  з  АСД

Лікувальний шампунь, розроблений спеціально для тварин, які страждають шкірними захворю-
ваннями, сприяє швидкому загоєнню ушкоджень шкіри, має антисептичну дію, стимулює ріст 
шерсті і покращує її стан.

Склад: Діючi речовини: АСД-3 фрак-
ція, настоянка квіток ромашки.
Допоміжні речовини: вода очищена, 
натрій лаурилсульфат, натрію хлорид, 
гліцерин, алкіламідопропілбетаїн, ді-
етаноламід жирних кислот кокосової 
олiї, ароматизатор.
Фармакологічна дія: Біологічно ак-
тивні речовини АСД-3Ф мають анти-
мікробну, протигрибкову і протиза-
пальну дію, стимулюють активність 
ретикулоендотеліальної системи, 
нормалізують трофіку і прискорюють 
регенерацію пошкоджених тканин.
Показання до застосування: Для тва-
рин з екземою, дерматитами, алопе-
ціями, травмованою і проблемною 
шкірою. Біошампунь з АСД:

 прискорює загоєння пошкодженої шкіри, у т.ч. при дерматитах і дерматозах різної етіо-
логії;

 знижує свербіж і подразнення у тварин з чутливою шкірою;
 ефективний для догляду за шкірою, схильною до екзем;
 стимулює ріст і покращує стан шерстi.

У важких випадках використовувати спільно з АСД маззю, виготовленою згiдно екстемпо-
ральної рецептури у Харківській обласній ветеринарній аптеці проф. В.Є.Літарова. Рекомен-
дується для профілактики тваринам зі здоровою шкірою.
Спосіб застосування та дози: На мокру шерсть тварини нанести достатню кількість шампуню, 
злегка втираючи до утворення рясної піни, залишити на кілька хвилин і добре змити теплою 
водою.
Уникати потрапляння в очі тварини.
Протипоказання: Не встановлені.
Побiчна дiя: При дотриманні рекомендацій не спостерігається.
Форма випуску: Пластикові флакони по 200 мл.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 ° С до + 25 ° С.
Термін придатності — 18 місяців.
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ГЕНЕРАТОР ПАРІВ ЙОДУ

Засіб, що дозволяє отримати регульоване газове середовище для обробки приміщень різного 
призначення з метою дезінфекції, санації повітря і лікування бронхопневмоній у сільськогоспо-
дарських тварин і птахів

Лікарська форма: Порошок.
Склад: Діюча речовина: йод кристаліч-
ний.
Допоміжні речовини: нітрат калію, хло-
рид заліза, крохмаль.
Допоміжні матеріали: запальна суміш.
Фармакологічна дія: Антисептик та де-
зінфектант. Йод, що входить до складу 
препарату, має широкий спектр антими-
кробної дії щодо збудників інфекційних 
хвороб бактеріальної, вірусної та гриб-
кової етіології. При термічній сублімації 
утворюється пара йоду, яка має високу 
проникаючу здатність та надає сануючу 
дію в повітрі тваринницьких приміщень 
та дихальних шляхiв тварин та птахів.

Показання до застосування: Для лікування респіраторних хвороб сільськогосподарських 
тварин (великої рогатої худоби, свиней та птиці), проведення аерозольної профілактичної та 
вимушеної (поточної та заключної) дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, 
засобів догляду за тваринами, а також для санації повітря приміщень в присутності тварин 
(великої рогатої худоби, свиней і птиці).
Спосіб застосування та дози: Діюча речовина — йод у вигляді пари і аерозолю, який виділя-
ється при горінні порошку. Порошок легко спалахує від зовнішнього джерела запалювання та 
горить без полум’я, виділяючи густий коричнево-фіолетовий дим, що містить пару та аеро-
золь йоду. Один пакет масою 100 г виділяє 38—38,5 г йоду, який рівномірно розподіляється 
по об’єму приміщення.
Дезінфікуюча концентрація йоду — 200 мг/м3.
Застосовується 1 упаковка (10 г) на 20 м3, 1 упаковка (50 г) на 100  м3, 1 упаковка (100 г) на 
200  м3.
Сануюча концентрація (для профілактики респіраторних захворювань) — 10 мг/м3.
Застосовується 1 упаковка (10 г) на 400 м3, 1 упаковка (50 г) на 2000 м3, 1 упаковка (100 г) на 
4000 м3.
Для лікування бронхо-легеневих захворювань концентрація йоду 20 мг / м3.
Застосовується 1 упаковка (10 г) на 200 м3, 1 упаковка (50 г) на 1000 м3, 1 упаковка (100 г) на 
2000 м3.
Після закінчення терміну експозиції приміщення провітрюють протягом 30 хвилин, після чого 
дозволяється вхід обслуговуючого персоналу та введення тварин.
Устаткування, годівниці та ділянки поверхонь, доступні для тварин, промивають водою. Ме-
талеві поверхні з метою запобігання корозії обприскують 1% розчином тіосульфату натрію. 
Як нейтралізатор використовують 1% розчин тіосульфату натрію.
Побiчна дiя: У рідкісних випадках у тварин можливі алергічні реакції.
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ВЕТЕРИНАРНІ АПТЕЧКИ
Набір препаратів для захисту свійської птиці у перші дні життя від інфекцій і підтримання 
енергетичного балансу організму.

У перші дні життя свійської птиці найголовніше 
забезпечити її захист від інфекцій і підтримати 
енергетичний баланс організму.
Фармакологічні властивості: Ветеринарна аптеч-
ка максимально захищає молодняка с/г птиці на 
перших днях життя. Є комплектом засобів вете-
ринарного захисту курчат до 45 днів життя.
Види птиці: Кури, качки, гусаки, індики.
Підприємство пропонує 5 видів ветеринарних ап-
течок:
Ветеринарна аптечка №  1: байтріл 1 мл — 3 амп., 
байкокс 1  мл — 1 амп., нутріл селен  —  3  г, біо-
віт — 50 г.
Ветеринарна аптечка №  2: Аскорбінова кисло-

та — 3 г, байтріл 1 мл — 3 амп., байкокс 1 мл — 1 амп., чик-тонік — 10 мл, біовіт — 50 г.
Ветеринарна аптечка А: байтріл 1 мл — 3 амп., байкокс 1 мл — 1 амп., нутріл селен — 3 г, 
аскорбінова кислота — 5 г.
Ветеринарна аптечка Б: байтріл 1 мл — 3 амп., байкокс 1 мл — 2 амп., чик-тонік — 10 мл, 
аскорбінова кислота — 5 г.
Ветеринарна аптечка С: байтріл 1 мл — 3 амп., байкокс 1 мл — 1 амп., нутріл селен — 3 г.
Протипоказання: Немає.
Особливі вказівки: Необхідно пам’ятати, що вживання ветеринарної аптечки дає гарні ре-
зультати лише у поєднанні з правильним утриманням і годуванням свійської птиці.
Форма випуску: Поліетиленова упаковка (А, Б, С), картонна упаковка (№ 1, № 2).
Умови зберігання: Зберігати в сухому, прохолодному, темному приміщенні при температурі 
2  ° С—25 ° С. Спосіб використання кожної ветеринарної аптечки описан в інструкції

Особливі вказівки: Особи, які проводять роботи з ГЕНЕРАТОРОМ ПАРІВ ЙОДУ, зобов’язані 
дотримуватися запобіжних заходів та особистої гігієни. До роботи не допускаються вагітні 
та жінки, що годують, а також особи, які не досягли 18-річного віку. Під час роботи з пре-
паратом забороняється пити, курити та приймати їжу. Обробку проводять з використанням 
спецодягу та засобів індивідуального захисту: костюм або комбінезон бавовняний, головний 
убір, рукавички, протигаз або респіратор РПГ з коробкою БКФ з протидимним фільтром. При 
потраплянні препарату на шкіру його слід змити водою з милом. При попаданні в шлунок 
необхідно дати випити потерпілому 150—200 мл 0,5% розчину тіосульфату натрію, після 
чого звернутися до лікаря.
Протипоказання: Підвищена чутливість до препаратів йоду.
Форма випуску: Упаковані в фольгу поліетиленові пакети з темним порошком, який може 
бути спресований в однорідну масу, що мають для підпалювання гніт, смужку або пакет із 
запальною сумішшю по 10 г, 50 г і 100 г.
Умови зберігання:  Зберігають в фольгованій упаковці в сухих складських приміщеннях, під 
замком, далеко від нагрівальних приладів та відкритого вогню, в недоступному для дітей, 
сторонніх осіб та тварин місці при температурі від –10 ° С до + 25 ° С. Не допускати потрап-
ляння прямих сонячних променів.
Термін придатності — 1 рік.
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Айболіт 1, 1+  Айболіт 3, 3+

Комплект обробки ран кровоспинний

Склад: Присипка гемостатична, клей БФ-6.

Комплект обробки ран кровоспинний анти-
септичний
Склад: Рідкий бинт, присипка гемостатична.

Опис: Для зовнішнього вживання.
Фармакологічні властивості: Оксітетрациклін, що входить до складу препарату, має широкий 
спектр антибактеріальної дії, активний відносно грампозитивних і грамнегативних мікроор-
ганізмів, у тому числі стафілококів, стрептококів. Завдяки хорошій фіксації на місці пошко-
дження надає тривалий протимікробний ефект. Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль  — 
біо розкладаний неактивний полімер, має доведену біоінертність, є неподразливим агентом, 
має локальну гемостатичну дію, хорошу адгезивну властивість, що закриває раневу поверх-
ню, місцево стимулює коагуляцію. Ізолюючий, ранозагоювальний, антисептичний засіб.
Показання для застосування: Для обробки ран, саден, тріщин і інших уражень шкіри.
Види тварин: Домашні, сільськогосподарські тварини.

Дози і спосіб застосування: Перед засто-
суванням шкіру очистити від забруднень. 
Нанести присипку тонким шаром на ура-
жену ділянку, повністю її покривши. Після 
зупинення кровотечі тонким шаром нанести 
клей БФ-6 на рану з відступом від краю на 
декілька міліметрів. Після висихання утво-
рюється еластична водонепроникна плівка.

Дози і спосіб застосування: Перед засто-
суванням шкіру очистити від забруднень. 
Нанести присипку тонким шаром на ура-
жену ділянку, повністю її покривши. Після 
зупинення кровотечі тонким шаром нанести 
рідкий бинт на рану з відступом від краю на 
декілька міліметрів. Після висихання утво-
рюється еластична водонепроникна плівка.

Протипоказання:  Індивідуальна непереносимість препарату.
Особливі вказівки: Лише для зовнішнього вживання.
Форма випуску:  Флакони по 10 г і 50 г.
Умови зберігання: Сухе темне місце при температурі від +5 °С до + 25 °С.
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Е-пошта:  
ukrvetoffice@gmail.com

ТОВ «Укрветбіофарм» 
м. Харків 

вул. Новгородська, 3А, оф. 110



ТОВ «Укрветбіофарм» 
м. Харків 

вул. Новгородська, 3А, оф. 110 
33korovy.com.ua

33korovy.in.ua
33korovy.zakupka.ua

vetapteka-litarova.com.ua
krolikam.com.ua

КОНТАКТИ
Vodafone Кіївстар Lifecell

050-302-26-55 067-470-23-68 093-170-03-83
050-302-78-03 067-540-50-03 093-170-07-25
050-309-55-27 067-576-24-68 Факс:
050-400-12-76 067-577-95-01 057-702-17-02
050-301-10-03

Е-пошта: ukrvetoffice@gmail.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


