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Ін’єкційні антимікробні препарати

Про нашу компанію
ТОВ «Фортіс-Фарма» – команда професіоналів, яка впевнено тримає руку
на пульсі часу.
Динамічний розвиток компанії забезпечується високою кваліфікацією персоналу, його досвідом, потенціалом, самовдосконаленням та відповідальністю.
Якість продукції – беззаперечна умова її існування на ринку. Ми контролюємо
відповідність матеріалів, процесів та продукції найвищім критеріям на кожному
етапі виробництва. Тому наші препарати завжди серед найкращих і високо ціняться як в Україні, так і за її межами.
Наукові розробки та їх впровадження – основа діяльності компанії та головний рушій її розвитку, саме тому серед препаратів компанії є ряд оригінальних. А увага до деталей надає нашим дженерикам у їх формулюванні переваги
над іншими.
Наші інновації у хімії та технології завжди поєднані з фармакологічними дослідженнями, завдяки чому продукція має належні споживчі властивості та високу ефективність. Досвідченість персоналу та провідне технологічне устаткування дозволяє виробляти будь-які препарати на індивідуальне замовлення
клієнта.
Науковий супровід та практичний консалтинг – обов’язковий елемент нашої
діяльності, завдяки чому споживач має можливість вирішувати свої завдання
комплексно та оперативно, а ми завжди маємо зворотній зв’язок.
Ми сподіваємось, що наша співпраця з вами буде плідною і довготривалою.
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Азитрофорт
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій.
Склад: азитроміцину гідрат – 100 мг,
пролонгуючий наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: азитроміцин – напівсинтетична речовина з групи азалідів (ряд макролідів).
Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Actinomyces spp.,
Clostridium spp, Corynebacterium spp.,
Erysipelothrix rhusiopathiae) та деяких грамнегативних мікроорганізмів (Salmonella spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Actinobacillus spp.,
Bordetella bronchiseptica, E. coli, Proteus
mirabilis, Spirochaetales spp., Leptospira spp), а також до хламідій та мікоплазм.
Механізм дії азитроміцину полягає у пригніченні синтезу білків мікробіальної
клітини.
Діюча речовина препарату після ін’єкції швидко проникає у тканини та міжклітинну рідину, де знаходиться тривалий час, накопичується у макрофагах.
Азитроміцин володіє вираженим постантибіотичним ефектом.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій худобі, свиням для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, опорно-рухового
апарату та м’яких тканин, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при мікоплазмозі, хвороби Глессера, актинобацилярній
плевропневмонії, дизентерії свиней, ламініті тощо.
Дозування: Азитрофорт вводять внутрішньом’язово або підшкірно у дозі
1 мл на 50 кг маси тіла, одноразово. Молодняку застосовують препарат у дозі
0,5‑1 мл на 10 кг маси тіла. При необхідності можливе повторне введення препарату через 48 годин.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. Не застосовувати паралельно
з бактеріостатичними антимікробними засобами (бета-лактами, сульфаніламіди).
Каренція: м’ясо – 30 діб, молоко – 10 діб.
Форма випуску: флакони по 50 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Амоксифорт 15%
Опис: суспензія для ін’єкцій білого
кольору.
Склад: амоксицилін – 150 мг, пролонгуючий наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: амоксицилін – напівсинтетична речовина з групи
амінопеніцилінів. Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Actinomyces
spp., Clostridium spp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, Listeria monocytogenes,
Bacillus anthracis, Corynebacterium spp.)
та деяких грамнегативних мікроорганізмів (Salmonella spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Actinobacillus spp.,
Bordetella bronchiseptica, E. coli, Fusobacterium spp., Moraxella spp., Proteus
mirabilis). Амоксицилін не ефективний по відношенню до штамів, що продукують
бета-лактамазу. Механізм дії амоксициліну полягає у пригніченні синтезу білків
клітинної стінки мікробіальної клітини.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій худобі, свиням, собакам та котам для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої
систем, опорно-рухового апарату та м’яких тканин, викликаних чутливими до дії
препарату мікроорганізмами, в тому числі при гемофільозі, стрептококозі, бронхопневмоніях тощо.
Дозування: перед застосуванням препарат струшують для утворення однорідної суспензії. Амоксифорт 15% вводять внутрішньом’язово або підшкірно
у дозі 1 мл на 10 кг маси тіла, одноразово. При необхідності можливе повторне
введення через 48 годин. Не рекомендується вводити в одне місце більше 20 мл.
препарату.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. Не застосовувати паралельно
з бактеріостатичними антибіотиками (тетрацикліни тощо).
Каренція: м’ясо – 14 діб, молоко – 4 доби.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Доксифорт
Опис: розчин для ін’єкцій жовто-коричневого кольору.
Склад: доксицикліну гіклат – 150 мг,
пролонгований наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: діюча
речовина препарату – доксициклін – напівсинтетичний антибіотик тетрациклінового ряду широкого спектру дії.
Доксициклін активний по відношенню
до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Bac. anthracis, Listeria
monocytogenes; Clostridium spp.), грамнегативних бактерій (E. coli, Enterobacter spp.,
Klebsiella spp., Salmonella spp.,
Yersinia spp., Leptospira spp.), а також
до внутрішньоклітинних мікроорганізмів (рикетсії, хладмідії, мікоплазми) та деяких найпростіших.
Механізм дії доксицикліну полягає у пригніченні синтезу білків мікроорганізмів.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій худобі, свиням, собакам
для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, опорнорухового апарату та м’яких тканин, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при мікоплазмозі, лептоспірозі, копитній гнилі тощо.
Дозування: Доксифорт вводять внутрішньом’язово або підшкірно у дозі 1 мл
на 15‑20 кг маси тіла, одноразово. При необхідності можливе повторне введення препарату через 48 годин. Не рекомендується вводити в одне місце більше
15 мл. препарату.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. З обережністю застосовувати
молодим тваринам. Не застосовувати паралельно з бактеріостатичними антибіотиками (пеніциліни тощо).
Каренція: м’ясо – 21 доба, молоко – 7 діб.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Енрофорт 5%
Опис: безколірний або злегка жовтуватий розчин для ін’єкцій.
Склад: енрофлоксацин – 50 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Енрофлоксацин – антибіотик групи фторхінолонів. Активний по відношенню
до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Corynebacterium spp.,
Clostridium spp., Enterococcus spp.,)
та грамнегативних мікроорганізмів (E. coli,
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus spp.,
Actinobacillus spp., Salmonella spp.,
Pasteurella spp., Campylobacter spp.,
Bordetella bronchiseptica, Proteus mirabilis,
Klebsiella spp., Shigella spp.), а також хламідій та мікоплазм.
Механізм дії енрофлоксацину полягає у інгібуванні реплікації мікробіальної ДНК.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій худобі, свиням, собакам
для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмів, в тому числі при колібактеріозі,
сальмонельозі, ензоотичній пневмонії тощо.
Дозування: препарат вводять підшкірно або внутрішньом’язово у таких дозах:
велика та дрібна рогата худобі – 0,5‑1 мл на 10 кг маси тіла щоденно протягом 3‑5 днів;
свині – 0,5‑1 мл на 10 кг маси тіла щоденно протягом 3‑5 днів;
собаки – 0,1 мл на 1 кг маси тіла щоденно протягом 5 днів.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати собакам віком до 1 року та хворим на епілепсію, свиням і собакам
у період вагітності та лактації. Не застосовувати паралельно з бактеріостатичними антибіотиками (тетрацикліни, макроліди, сульфаніламіди) та нестероїдними
протизапальними засобами.
Каренція: м’ясо худоби – 7 діб, свиней – 5 діб, молоко – 4 доби.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Енрофорт 10%
Опис: розчин для ін’єкцій жовтуватого
кольору.
Склад: енрофлоксацин – 100 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: енрофлоксацин – антибіотик групи фторхінолонів. Активний по відношенню
до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Corynebacterium spp.,
Clostridium spp., Enterococcus spp.)
та грамнегативних мікроорганізмів (E. coli,
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus spp.,
Actinobacillus spp., Salmonella spp.,
Pasteurella spp., Campylobacter spp.,
Bordetella bronchiseptica, Proteus mirabilis,
Klebsiella spp., Shigella spp.), а також хламідій та мікоплазм.
Механізм дії енрофлоксацину полягає у інгібуванні реплікації мікробіальної ДНК.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій худобі, свиням, собакам
для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмів, в тому числі при колібактеріозі,
сальмонельозі, ензоотичній пневмонії тощо.
Дозування: препарат вводять підшкірно або внутрішньом’язово у таких дозах:
велика та дрібна рогата худобі – 0,5‑1 мл на 20 кг маси тіла щоденно протягом 3‑5 днів;
свині – 0,5‑1 мл на 20 кг маси тіла щоденно протягом 3‑5 днів;
собаки – 0,5 мл на 10 кг маси тіла щоденно протягом 5 днів.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати собакам віком до 1 року та хворим на епілепсію, свиням і собакам
у період вагітності та лактації. Не застосовувати паралельно з бактеріостатичними антибіотиками (тетрацикліни, макроліди, сульфаніламіди) та нестероїдними
протизапальними засобами.
Каренція: м’ясо худоби – 7 діб, свиней – 5 діб, молоко – 4 доби.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Енрофорт Плюс
Опис: розчин для ін’єкцій жовтуватого
кольору.
Склад: енрофлоксацин – 100 мг,
L-аргінін та пролонгуючий наповнювач –
до 1 мл.
Фармакологічні властивості: діюча речовина Енрофорт Плюс – енрофлоксацин – відноситься до групи
фторхінолононів. Енрофлоксацин має
виражений постантибіотичний ефект.
Препарат активний по відношенню
до грамнегативних мікроорганізмів
(E. coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp.,
Pa s t e u r e l l a s p p . , K l e b s i e l l a s p p . ,
Shigella spp., Enterobacter spp.,
Bordetella spp., Proteus spp., Brucella spp., Aeromonas spp., Campylobacter spp.,
Yersinia spp.), деяких стафілококів, внутрішньоклітинних мікроорганізмів (хладмідії, мікоплазми).
Механізм дії енрофлоксацину полягає у інгібуванні мікробіального ферменту
ДНК-гірази.
Пролонгований наповнювач Енрофорт Плюс сприяє розширенню судин у місці
ін’єкції, що призводить до швидкого потрапляння діючої речовини у кровоносне
русло. Пролонгована форма енрофлоксацину тривалий час находиться у крові
та міжтканинній рідині.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій худобі, свиням, собакам та котам для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої
систем, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі
при колібактеріозі, хворобі Глессера, актинобацилярній плевропневмонії тощо.
Дозування: Енрофорт Плюс вводять внутрішньом’язово або підшкірно у дозі
0,75 мл на 10 кг маси тіла, одноразово. При необхідності можливе повторне
введення через 48 годин.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. Не застосовувати одночасно
з макролідами, тетрациклінами, хлорамфеніколом.
Каренція: м’ясо – 14 діб, молоко – 4 доби.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Ін’єкційні антимікробні препарати

Лінкофорт
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій.
Склад: лінкоміцину гідрохлорид –
100 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: лінкоміцин – антибіотик з групи лінкозамідів. Активний по відношенню до грампозитивних
(Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Actinomyces spp., Clostridium spp.), грамнегативних бактерій (Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp.), а також до мікоплазм.
Механізм дії лінкоміцину полягає
у пригніченні синтезу білків мікробіальної клітини.
Лінкоміцин добре проникає у рідини
та тканини організму (в тому числі кісткову), має виражений постантибіотичний ефект.
Застосування: призначають молодняку великої та дрібної рогатої худоби,
свиням, собакам та котам для лікування захворювань травної, дихальної, опорнорухової систем, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмів, в тому
числі при інфекційних артритах, дизентерії свиней, ензоотичній пневмонії тощо.
Дозування: препарат вводять внутрішньом’язово, 1‑2 рази на добу впродовж
3‑5 діб у таких дозах:
молодняк худоби, свині – 1 мл на 10 кг маси тіла;
собаки, коти – 1 мл на 5 кг маси тіла.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати жуйним тваринам з розвинутими передшлунками (старше 6 міс.)
Каренція: м’ясо – 7 діб.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: у сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Ін’єкційні антимікробні препарати

Лінкофорт-К
Опис: розчин для ін’єкцій жовтуватого
кольору.
Склад: лінкоміцину гідрохлорид – 100 мг,
колістину сульфат – 850 тис. ОД, пролонгований наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості:
Лінкофорт-К – синергічна комбінація антибіотиків.
Лінкоміцин – антибіотик з групи лінкозамідів. Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Actinomyces spp., Clostridium spp.),
грамнегативних бактерій (Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp.), а також до мікоплазм.
Механізм дії лінкоміцину полягає у пригніченні синтезу білків мікробіальної клітини.
Колістин – циклопептидний антибіотик, активний по відношенню до грамнегативних мікроорганізмів (E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes,
Corynebacterium spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp.,
Pasteurella spp.). До колістину майже не чутливі грампозитивні мікроорганізми.
Механізм дії колістину полягає у деструкції фосфоліпідів бактеріальної мембрани,
завдяки чому не розвивається набута стійкість чутливих мікроорганізмів.
Застосування: призначають молодняку великої та дрібної рогатої худоби,
свиням, собакам для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, опорно-рухового апарату та м’яких тканин, викликаних чутливими
до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при колібактеріозі, інфекційних
артритах, дизентерії свиней, ензоотичній пневмонії тощо.
Дозування: Лінкофорт-К вводять внутрішньом’язово або підшкірно у дозі
1 мл на 10‑15 кг маси тіла, одноразово. При необхідності можливе повторне
введення препарату через 48 годин.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. З обережністю застосовувати тваринам з нирковою недостатністю. Не використовувати жуйним тваринами з розвинутими передшлунками (старше 6 міс. віку).
Не застосовувати паралельно з бактеріостатичними антибіотиками (пеніциліни,
макроліди, тетрацикліни тощо)
Каренція: м’ясо – 10 діб.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Ін’єкційні антимікробні препарати

Марбофорт 2%
Опис: розчин для ін’єкцій жовтуватого
(с зеленим або коричнюватим відтінками)
кольору.
Склад: марбофлоксацин – 20 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: марбофлоксацин – антибіотик групи фторхінолонів. Активний по відношенню
до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Corynebacterium spp.,
Enterococcus spp.,) та грамнегативних мікроорганізмів (E. coli, Pseudomonas spp.,
Haemophilus spp., Actinobacillus spp.,
Salmonella spp., Pasteurella spp., Citrobacter
spp., Campylobacter spp., Moraxella spp.,
Brucella spp., Klebsiella spp., Morganella morganii, Shigella spp.), а також хламідій
та мікоплазм. Марбофлоксацин не активний по відношенню до облігатних анаеробів.
Механізм дії марбофлоксацину полягає в інгібуванні реплікації мікробіальної ДНК.
Препарат характеризується високою біодоступністю. Після підшкірного
або внутрішньом’язевого введення марбофлоксацин швидко всмоктується
з місця введення, терапевтична концентрація у органах та тканинах підтримується впродовж 2 діб. Виділяється марбофлоксацин майже в незмінному вигляді
з сечею та калом.
Застосування: призначають молодняку великої рогатої худоби, свиням, собакам та котам для терапії захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем,
м’яких тканин, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмів, в тому
числі при бронхопневмоніях, раневих та хірургічних інфекціях тощо.
Дозування: Марбофорт 2% вводять підшкірно, внутрішньом’язово, внутрішньовенно у дозі 1 мл на 10 кг маси тіла щоденно протягом 3‑5 днів.
Не рекомендується вводити в одне місце більше 20 мл препарату
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати паралельно з бактеріостатичними антибіотиками (тетрацикліни, макроліди, сульфаніламіди). Не застосовувати собакам віком до 12 міс, цуценятам
великих порід – до 18 міс.
Каренція: м’ясо великої рогатої худоби – 4 діб, свиней – 3 доби.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Ін’єкційні антимікробні препарати

Марбофорт 10%
Опис: розчин для ін’єкцій жовтуватого
(с зеленим або коричнюватим відтінками)
кольору.
Склад: марбофлоксацин – 100 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: марбофлоксацин – антибіотик групи фторхінолонів. Активний по відношенню
до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Corynebacterium spp.,
Enterococcus spp.,) та грамнегативних мікроорганізмів (E. coli, Pseudomonas spp.,
Haemophilus spp., Actinobacillus spp.,
Salmonella spp., Pasteurella spp.,
Citrobacter spp., Campylobacter spp.,
Moraxella spp., Brucella spp., Klebsiella
spp., Morganella morganii, Shigella spp.), а також хламідій та мікоплазм. Марбофлоксацин не активний по відношенню до облігатних анаеробів. Механізм дії
марбофлоксацину полягає в інгібуванні реплікації мікробіальної ДНК.
Препарат характеризується високою біодоступністю. Після підшкірного
або внутрішньом’язевого введення марбофлоксацин швидко всмоктується
з місця введення, терапевтична концентрація у органах та тканинах підтримується впродовж 2 діб. Виділяється марбофлоксацин майже в незмінному вигляді
з сечею та калом.
Застосування: призначають великій рогатій худобі та свиням для терапії захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, викликаних чутливими
до дії препарату мікроорганізмів, в тому числі при бронхопневмоніях, маститах,
синдромі ММА тощо.
Дозування: Марбофорт 10% вводять підшкірно, внутрішньом’язово, внутрішньовенно у таких дозах:
Велика рогата худоба та свині – 1 мл на 50 кг маси тіла щоденно протягом 3‑5
днів. Можливо одноразове внутрішньом’язове застосування препарату великій
рогатій худобі в дозі 1 мл на 12,5 кг маси тіла.
Не рекомендується вводити в одне місце більше 20 мл препарату
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати паралельно з бактеріостатичними антибіотиками (тетрацикліни,
макроліди, сульфаніламіди).
Каренція: м’ясо великої рогатої худоби – 6 діб, свиней – 4 доби, молоко – 2 доби.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Ін’єкційні антимікробні препарати

Метрофорт
Опис: розчин для ін’єкцій жовтуватого
кольору.
Склад: метронідазолу – 50 мг, пролонгуючий наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: діюча
речовина препарату – метронідазол –
відноситься до групи нітроімідазолів.
Метронідазол активний по відношенню
до грампозитивних та грамнегативних
спороутворюючих та споронеутворюючих
облігатних анаеробів (Clostridium spp.,
Bacteroides spp., Spirochaetales spp.,
Serpulina spp., Fusobacterium spp.,
Actinomyces spp.), найпростіших
(Trichomonas spp., Leishmania spp.,
Entamoeba spp., Histomonas spp., Balantidium spp., Eimeria spp.).
Механізм дії метронідазолу полягає у руйнуванні ДНК мікроорганізмів, які
відновлюють сполуку до токсичних нітровмісних метаболітів.
Пролонгований наповнювач Метрофорт сприяє утворенню депо сполуки
на місці ін’єкції. Препарат володіє постантибіотичним ефектом.
Застосування: призначають непродуктивним тваринам: жуйним (верблюди,
лами, буйволи тощо), декоративним свиням, собакам, котам, хутровим звірям
для лікування захворювань травної та сечостатевої систем, м’яких тканин, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при дизентерії,
трихомоніозі, гістомонозі, кокцидіозі тощо.
Дозування: Метрофорт вводять внутрішньом’язово або підшкірно у дозі 1 мл
на 10 кг маси тіла, одноразово. При необхідності можливе повторне введення
препарату через 48 годин. Не рекомендується вводити в одне місце більше
15 мл. препарату.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. Не застосовувати у перший
триместр вагітності. Не використовувати продуктивним тваринам.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Ін’єкційні антимікробні препарати

Оксифорт 20%
Опис: розчин для ін’єкцій від жовтого
до світло-коричневого кольору.
Склад: окситетрацикліна основа –
200 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологiчнi в ластивості:
окситетрациклін – напівсинтетичний антибіотик тетрациклінового
ряду широкого спектру дії. Активний
по відношенню до грампозитивних
(Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Bac. anthracis, Listeria monocytogenes;
Clostridium spp.), грамнегативних бактерій
(E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp.,
Salmonella spp., Yersinia spp.), а також
до внутрішньоклітинних мікроорганізмів
(рикетсії, хладмідії, мікоплазми) та деяких найпростіших.
Механізм дії окситетрацикліну полягає у пригніченні синтезу білків мікроорганізмів.
Показання: препарат призначають великій та дрібній рогатій худобі, свиням,
коням, собакам, котам, кроликам та птиці для лікування захворювань, травної,
респіраторної, сечостатевої систем та м’яких тканин, викликаних чутливими до дії
препарату мікроорганізмів, в тому числі при стафілококозі, некробактеріозі, мікоплазмозі тощо.
Дозування та застосування: Оксифорт 20% вводиться внутрішньом’язово,
одноразово, при необхідності ін’єкцію повторюють через 3‑4 доби, у дозі 1 мл
на 10 кг маси тіла.
Максимальний об’єм при введенні в одне місце:
доросла велика рогата худоба – 20 мл;
телята, вівці, кози – 10‑15 мл;
поросята, свині – 5‑10 мл.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати паралельно з бактеріостатичними антибіотиками (пеніциліни тощо).
Каренція: м’ясо – 21 доба, молоко – 7 діб.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 5‑25°С.
Термiн придатності: 3 роки.
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Ін’єкційні антимікробні препарати

Тіамофорт 20%
Опис: розчин для ін’єкцій жовтуватого
кольору.
Склад: тіамулін (основа) – 200 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: діюча
речовина препарату – тіамулін – дитерпеновий напівсинтетичний антибіотик
плевромутилінового ряду широкого
спектру дії.
Тіамулін активний по відношенню
до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Bacillus anthracis,
Listeria monocytogenes; Clostridium spp.,
Erysipelothrix spp,), грамнегативних бактерій (Enterobacter spp., Klebsiella spp.,
Salmonella spp., Spirochaetales spp., Serpulina spp., Haemophilus spp., Lawsonia
intracellularis), а також до мікоплазм.
Механізм дії тіамуліну полягає у пригніченні синтезу білків мікроорганізмів.
Діюча речовина препарату після ін’єкції швидко проникає у тканини, де знаходиться тривалий час.
Застосування: призначають великій рогатій худобі та свиням для лікування
захворювань респіраторної, травної та сечостатевої систем, опорно-рухового
апарату, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі
при мікоплазмозі, дизентерії свиней, респіраторних хворобах тощо.
Дозування: Тіамофорт 20% вводять внутрішньом’язово або підшкірно у дозі
1 мл на 20 кг маси тіла, раз на добу впродовж 3‑5 діб. Не рекомендується вводити
в одне місце більше 15 мл. препарату.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати одночасно, а також впродовж 7 діб до і після використання препарату
з іонофорними кокцидіостатиками (саліноміцин, монензин, мадуроміцин, наразин).
Не використовувати супоросним свиноматкам (перший триместр).
Каренція: м’ясо – 21 доба, молоко – 5 діб.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Тилофорт 20%
Опис: розчин для ін’єкцій жовтуватого кольору.
Склад: тилозину тартрату – 200 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологiчнi властивості: тилозин – антибіотик з групи макролідів. Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Clostridium spp., Erysipelothrix
spp.) та грамнегативних (E. coli, Enterobacter spp.,
Klebsiella spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp.,
Aerobacter spp., Corynebacterium spp., Haemophilus
spp., Spirochaetales spp., Shigella spp.) бактерій,
а також до внутрішньоклітинних мікроорганізмів
(хламідії, мікоплазми).
Механізм дії тилозину полягає у пригніченні синтезу мікробіальних білків.
Після парентерального застосування тилозин розповсюджується практично
по всім тканинам організму (найвищій рівень препарату спостерігається у легенях, печінці, нирках).
Показання: Тилофорт 20% призначається великій та дрібній рогатій худобі,
коням, свиням, для лікування захворювань травної, респіраторної та сечовидільної систем, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмів, в тому числі
при ензоотичній пневмонії, мікоплазмозі, атрофічному риніті тощо.
Дозування та застосування: Тилофорт 20% вводиться тваринам
внутрішньом’язово або підшкірно один раз на добу впродовж 3‑5 діб у таких
дозах (мл / 10 кг маси тіла):
коні, велика рогата худоба – 0,2‑0,5;
вівці, кози – 0,3‑0,6;
свині – 0,5.
Максимальний об’єм при введенні в одну точку тіла:
доросла велика рогата худоба – 20 мл;
телята, вівці, кози – 10‑15 мл;
поросята, свині – 5‑10 мл.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати паралельно з бета-лактамними антибіотиками та лінкозамідами.
Каренція: м’ясо – 5 діб, молоко – 4 доби.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 5‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Фортіпен
Опис: суспензія для ін’єкцій білого кольору.
Склад: бензилпеніциліну прокаїн – 200 мг,
дигідрострептоміцину сульфат – 250 мг, бетаметазон – 0,5 мг, пролонгуючий наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Фортіпен – синергічна комбінація антибіотиків.
Бензилпеніцилін прокаїн – речовина з групи
пеніцилінів пролонгованої дії. Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Actinomyces spp., Clostridium spp.,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes,
Bacillus anthracis, Corynebacterium spp.) та деяких
грамнегативних мікроорганізмів (Haemophilus spp.,
Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica).
Не ефективний по відношенню до штамів, що продукують бета-лактамазу. Механізм дії бензилпеніциліну полягає у пригніченні синтезу
білків клітинної стінки мікробіальної клітини.
Дигідрострептоміцин – аміноглікозидний антибіотик, активний по відношенню
до грамнегативних мікроорганізмів (E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter
aerogenes, Corynebacterium spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Salmonella spp.,
Shigella spp., Pasteurella spp.). До його майже не чутливі грампозитивні мікроорганізми. Механізм дії дигідрострептоміцину полягає у порушенні синтезу білків мікробіальної клітини.
Бетаметазон – речовина стероїдної природи, яка володіє протизапальними та десенсибілізуючими властивостями. Після ін’єкції препарату, його діючі речовини швидко проникають у кровотік і тканини, де терапевтична доза антимікробних речовин
зберігається впродовж 2 діб.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій худобі, коням, свиням,
собакам та котам для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої
систем, опорно-рухового апарату та м’яких тканин, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при колібактеріозі, лептоспірозі, стрептококозі,
гемофільозі тощо.
Дозування: перед застосуванням препарат струшують для утворення однорідної
суспензії. Фортіпен вводять внутрішньом’язово або підшкірно у дозі 1 мл на 10 кг
маси тіла, одноразово. При необхідності можливе повторне введення через 48 годин.
Не рекомендується вводити в одне місце більше 20 мл. препарату.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. З обережністю застосовувати тваринам
з нирковою недостатністю. Не застосовувати паралельно з бактеріостатичними антибіотиками (тетрацикліни тощо).
Каренція: м’ясо – 28 діб, молоко – 3 доби.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Фортіфлор 30%
Опис: розчин для ін’єкцій жовтуватого
кольору.
Склад: флорфенікол – 300 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Флорфенікол – антибіотик групи тіамфеніколу.
Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Corynebacterium spp., Enterococcus spp.)
та грамнегативних мікроорганізмів (E. coli,
Pseudomonas spp., Haemophilus spp.,
Actinobacillus spp., Salmonella spp.,
Pasteurella spp., Bordetella spp.,
Moraxella spp., Brucella spp., Klebsiella spp.,
Shigella spp.), а також хламідій та мікоплазм. Механізм дії флорфеніколу полягає в інгібуванні синтезу мікробіальних
білків.
Після підшкірного або внутрішньом’язевого введення марбофлоксацин швидко
всмоктується з місця введення, терапевтична концентрація у органах та тканинах
підтримується впродовж 2 діб. Виділяється марбофлоксацин майже в незмінному
вигляді з сечею та калом.
Застосування: призначають великій рогатій худобі та свиням для терапії
захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, шкіри та її похідних
викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмів, в тому числі при бронхопневмоніях, некробактеріозі тощо.
Дозування: Фортіфлор 30% вводять підшкірно, внутрішньом’язово у таких
дозах:
велика рогата худоба – 1 мл на 15 кг маси тіла дворазово з інтервалом 48 годин;
свині – 1 мл на 20 кг маси тіла дворазово з інтервалом 48 годин.
Не рекомендується вводити в одне місце більше 10 мл препарату
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати супоросним свиноматкам та кнурам-плідникам. Не застосовувати
паралельно з препаратами тіамфеніколу, фторхінолонами, бета-лактамами.
Каренція: м’ясо великої рогатої худоби – 45 діб, свиней – 15 діб.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Цефтіфорт 5%
Опис: суспензія для ін’єкцій біло-кремового кольору.
Склад: цефтіофур гідрохлорид – 50 мг,
наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: цефтіофур – напівсинтетична речовина з групи цефалоспоринів ІІІ генерації. Активний по відношенню до грампозитивних
(Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Actinomyces spp., Clostridium spp.,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria
monocytogenes, Bacillus anthracis,
Corynebacterium spp.) та деяких грамнегативних мікроорганізмів (Salmonella spp.,
Pasteurella spp., Haemophilus spp.,
Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, E. coli, Fusobacterium spp., Moraxella spp.,
Proteus mirabilis).
Цефтіофур активний по відношенню до штамів, що продукують бета-лактамазу. Механізм дії цефтіофуру полягає у пригніченні синтезу білків клітинної стінки
мікробіальної клітини.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій худобі, свиням для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, опорно-рухового апарату та м’яких тканин, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при бронхопневмоніях, ендометритах, некробактеріозі,
стрептококозі тощо.
Дозування: Цефтіфорт 5% вводять внутрішньом’язово або підшкірно у дозах:
великій та дрібній рогатій худобі – 1 мл на 50 кг маси тіла, раз на добу впродовж 3‑5 діб;
свиням – 1 мл на 16 кг маси тіла, раз на добу впродовж 3 діб.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. Не застосовувати паралельно
з бактеріостатичними антибіотиками (тетрацикліни тощо).
Каренція: м’ясо – 7 діб, молоко – без обмежень.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.

19

Пероральні антимікробні препарати

Амоксифорт 60%
Опис: водорозчинний порошок білого кольору.
Склад: амоксициліну тригідрат – 600 мг, наповнювач – до 1 г.
Фармакологічні властивості: амоксицилін –
напівсинтетична речовина з групи амінопеніцилінів. Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Actinomyces spp., Clostridium spp., Erysipelothrix
r h u si o p a t h i ae , L i s t e r i a monoc ytog e ne s ,
Bacillus anthracis, Corynebacterium spp.)
та деяких грамнегативних мікроорганізмів
(Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus
spp., Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica,
E. coli, Fusobacterium spp., Moraxella spp., Proteus
mirabilis). Амоксицилін не ефективний по відношенню до штамів, що продукують бета-лактамазу.
Механізм дії амоксициліну полягає у пригніченні
синтезу білків клітинної стінки мікробіальної
клітини.
Діюча речовина препарату добре всмоктується і розподіляється по всім тканинам організму.
Застосування: призначають свиням, птиці, молодняку великої та дрібної рогатої
худоби для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, опорно-рухового апарату та м’яких тканин, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при колібактеріозі, стрептококозі, бронхопневмоніях тощо.
Дозування: Амоксифорт 60% застосовується перорально з питною водою або кормом: свиням, молодняку худоби – 10‑20 мг амоксициліну тригідрату на 1 кг маси тіла
(1,7‑3,5 г препарату на 100 кг маси тіла.) з кормом або 120‑250 г препарату на 1000 л
питної води впродовж 3‑5 діб; птиці – 7,5‑15 мг амоксициліну тригідрату на 1 кг маси
тіла з кормом або 85‑170 г препарату на 1000 л питної води впродож 3‑5 діб.
При застосуванні Амоксифорт 60% з водою, попередньо рекомендується готувати
маточний розчин препарат / вода у співвідношенні 1:10.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати паралельно з бактеріостатичними антибіотиками (тетрацикліни, сульфаніламіди). Не застосовувати препарат курям-несучкам.
Каренція: м’ясо птиці – 2 доби, м’ясо свиней – 3 діб, м’ясо худоби – 7 діб.
Форма випуску: полімерні пакети по 1000 г.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Доксифорт 80%
Опис: водорозчинний порошок жовтого
кольору.
Склад: доксицикліну гіклат – 800 мг, наповнювач – до 1 г.
Фармакологічні властивості: діюча речовина препарату – доксициклін – напівсинтетичний антибіотик тетрациклінового ряду
широкого спектру дії.
Доксициклін активний по відношенню
до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Bac. anthracis, Listeria
monocytogenes; Clostridium spp.), грамнегативних бактерій (E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella
spp., Salmonella spp., Yersinia spp.), а також
до внутрішньоклітинних мікроорганізмів (рикетсії, хламідії, мікоплазми) та деяких найпростіших. Механізм дії доксіцикліну полягає
у пригніченні синтезу білків мікроорганізмів.
Діюча речовина препарату добре всмоктується і розподіляється по всім тканинам
організму.
Застосування: призначають свиням та птиці для лікування захворювань
респіраторної, травної, сечостатевої систем, опорно-рухового апарату та м’яких
тканин, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі
при клострідіозі, колібактеріозі, мікоплазмозі тощо.
Дозування: Доксифорт 80% застосовують перорально з питною водою
або кормом впродовж 5 діб:
птиці: 24 мг препарату на 1 кг маси тіла або 120‑240 г на 1000 л. води;
свиням: 12 мг препарату на 1 кг маси тіла або 120 г на 1000 л. води.
Перед вводом препарату у систему водопостачання готується маточний розчин препарат / вода у співвідношенні 1 до 10.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати з бактеріостатичними антибіотиками (пеніциліни тощо), кальцій-,
магній- та залізовмісними препаратами, антацидами тощо. Не застосовувати
курям-несучкам.
Каренція: м’ясо птиці – 5 діб, м’ясо свиней – 7 діб.
Форма випуску: полімерні пакети по 1000 г.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Енрофорт 10% оральный
Опис: розчин жовтуватого кольору.
Склад: енрофлоксацин – 100 мг, суміш
органічних кислот (янтарна, фумарова,
лимона, пропіонова, молочна, мурашина)
та наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: діюча
речовина Енрофорт 10% орального – енрофлоксацин – відноситься до групи фторхінолононів. Енрофлоксацин має виражений постантибіотичний ефект. Препарат
активний по відношенню до грамнегативних мікроорганізмів (E. coli, Pseudomonas
spp., Salmonella spp., Pasteurella spp.,
Klebsiella spp., Shigella spp., Enterobacter
spp., Bordetella spp., Proteus spp., Brucella
spp., Aeromonas spp., Campylobacter spp.,
Yersinia spp.), деяких стафілококів, внутрішньоклітинних мікроорганізмів (хламідії,
мікоплазми). Механізм дії енрофлоксацину полягагає у інгібуванні мікробіального
ферменту ДНК-гірази.
Органічні кислоти, які входять до складу препарату, надають стійкості у водних
розчинах енрофлоксацину та мають власну фармакологічну дію. Це зниження рН
питної води до 4,5‑5,5, що знижує резистентність мікрофлори; включення до циклу
Кребса (янтарна, фумарова, лимонна) та стимуляція аеробного окислення вуглеводів; покращення споживання кормів, антистресові властивості тощо.
Застосування: призначають свиням та птиці для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, викликаних чутливими до дії препарату
мікроорганізмами, в тому числі при колібактеріозі, мікоплазмозі, хворобі Глессера,
актинобацилярній плевропневмонії тощо.
Дозування: Енрофорт 10% оральний застосовують з питної водою в дозі:
свиням – 0,25‑0,5 л / т води, птиці – 0,5‑1 л / т води. Курс застосування – 3‑7 діб.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати з іншими препаратами. Не застосовувати одночасно з макролідами,
тетрациклінами, хлорамфеніколом.
Каренція: м’ясо свиней – 7 діб, м’ясо птиці – 4 доби.
Форма випуску: полімерні контейнери по 1 та 5 л.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Пероральні антимікробні препарати

Коліфорт-8
Опис: водорозчинний порошок білого кольору.
Склад: колістину сульфат – 8 млн ОД., наповнювач – до 1 г.
Фармакологічні властивості: колістин – циклопептидний антибіотик, активний
по відношенню до грамнегативних мікроорганізмів (E. coli, Pseudomonas aeruginosa,
Aerobacter aerogenes, Corynebacterium spp.,
Haemophilus spp., Klebsiella spp., Salmonella spp.,
Shigella spp., Pasteurella spp.). До колістину
не чутливі грампозитивні мікроорганізми.
Механізм дії колістину полягає у деструкції
фосфоліпідів бактеріальної мембрани, завдяки чому не розвивається набута стійкість
чутливих мікроорганізмів.
Препарат майже не проникає через слизову
оболонку травного каналу.
Застосування: призначають свиням, молодняку худоби та птиці для лікування захворювань травної системи, викликаних
чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при колібактеріозі,
сальмонельозі, пастерельозі тощо.
Дозування: Коліфорт-8 застосовують перорально з кормом в дозі 0,7‑1 г
препарату на 100 кг маси тіла або питною водою у дозі 150 г на 1000 л. води
впродовж 3‑5 діб:
Перед вводом препарату у систему водопостачання готується маточний розчин препарат / вода у співвідношенні 1 до 10
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: м’ясо свиней та птиці, яйця – 3 доби.
Форма випуску: полімерні пакети по 1000 г.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.

23

Пероральні антимікробні препарати

Тіамофорт 80%
Опис: водорозчинний порошок білого кольору.
Склад: тіамулін гідроген фумарат – 800 мг,
наповнювач – до 1 г.
Фармакологічні властивості: діюча речовина
препарату – тіамулін – дитерпеновий напівсинтетичний антибіотик плевромутилінового ряду
широкого спектру дії.
Тіамулін активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes;
Clostridium spp., Erysipelothrix spp,), грамнегативних бактерій (Enterobacter spp., Klebsiella spp.,
Salmonella spp., Spirochaetales spp., Serpulina
spp., Haemophilus spp., Lawsonia intracellularis),
а також до мікоплазм. Механізм дії тіамуліну полягає у пригніченні синтезу білків мікроорганізмів.
Діюча речовина препарату добре всмоктується
і розподіляється по всім тканинам організму.
Застосування: призначають свиням та птиці для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, викликаних чутливими до дії препарату
мікроорганізмами, в тому числі при дизентерії, лавсоніозі, мікоплазмозі, тощо.
Дозування: Тіамофорт 80% застосовують перорально з питною водою впродовж 3‑5 діб:
птиці: 10‑25 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (12,5‑31,5 мг препарату
на 1 кг маси тіла) або 140‑280 г на 1000 л. води;
свиням: 9‑20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (1,1‑2,5 г препарату на 100 кг
маси тіла) або 85‑120 г на 1000 л. води.
Перед вводом препарату у систему водопостачання готується маточний розчин препарат / вода у співвідношенні 1 до 10
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати одночасно, а також впродовж 7 діб до і після використання препарату з іонофорними кокцидіостатиками (саліноміцин, монензин, мадуроміцин,
наразин). Не використовувати супоросним свиноматкам (перший триместр),
племінним кнурам.
Каренція: м’ясо птиці – 4 доби, м’ясо свиней – 7 діб.
Форма випуску: полімерні пакети по 1000 г.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Лінкофорт ВП
Опис: водорозчинний порошок білого кольору.
Склад: лінкоміцину гідрохлорид – 500 мг, колістину сульфат – 4 млн ОД, наповнювач – до 1 г.
Фармакологічні властивості: Лінкофорт
ВП – високоефективна комбінація антибіотиків,
що проявляє синергічну дію.
Лінкоміцин – лінкозамідний антибіотик, активний по відношенню до грампозитивних бактерій (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Actinomyces spp.), деяких
грамнегативних бактерій (Haemophilus spp.,
Fusobacterium spp., Treponema spp.) та мікоплазм.
Механізм дії лінкоміцину полягає у пригніченні
синтезу білків мікроорганізмів.
Колістин – циклопептидний антибіотик, активний по відношенню до грамнегативних мікроорганізмів (E. coli, Pseudomonas aeruginosa,
Aerobacter aerogenes, Corynebacterium spp.,
Haemophilus spp., Klebsiella spp., Salmonella spp.,
Shigella spp., Pasteurella spp.). До колістину не чутливі грампозитивні мікроорганізми.
Механізм дії колістину полягає у деструкції фосфоліпідів бактеріальної мембрани,
завдяки чому не розвивається набута стійкість чутливих мікроорганізмів. Колістин
майже не проникає через слизову оболонку травного каналу.
Застосування: призначають свиням та птиці для лікування захворювань респіраторної, травної, сечостатевої систем, опорно-рухового апарату та м’яких тканин,
викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при колібактеріозі, інфекційних артритах, дизентерії свиней, ензоотичній пневмонії тощо.
Дозування: Лінкофорт ВП застосовують птиці та свиням впродовж 3‑7 діб в дозі
200‑250 г на тонну корму або з питною водою в дозі 300‑350 г препарату на 1000 л
води.
Перед вводом препарату у систему водопостачання готується маточний розчин
препарат / вода у співвідношенні 1 до 10.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати з макролідами та хлорамфеніколом. Не застосовувати курям-несучкам
та дорослим жуйним тваринам.
Каренція: м’ясо птиці – 5 діб, м’ясо свиней – 7 діб.
Форма випуску: полімерні пакети по 1000 г.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Тилофорт 80%
Опис: водорозчинний порошок жовтуватого кольору.
Склад: тилозину тартрат – 800 мг, наповнювач – до 1 г.
Фармакологічні властивості: діюча речовина препарату – тилозин – природний антибіотик групи макролідів широкого спектру дії.
Тилозин активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Corynebacterium spp., Clostridium spp.), деяких
грамнегативних бактерій (Pasteurella spp.,
Campylobactrer coli), а також до внутрішньоклітинних мікроорганізмів (хламідії, мікоплазми).
Механізм дії тилозину полягає у пригніченні
синтезу білків мікроорганізмів.
Діюча речовина препарату добре всмоктується і розподіляється по всім тканинам
організму.
Застосування: призначають свиням та птиці для лікування захворювань респіраторної, травної систем, викликаних чутливими
до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при пастерельозі, стрептококозі,
мікоплазмозі тощо.
Дозування: Тилофорт 80% застосовують перорально з питною водою або кормом впродовж 3‑5 діб:
птиці: 20‑40 мг діючої речовини (24‑48 мг препарату) на 1 кг маси тіла
або 600‑700 г препарату на 1000 л. води;
свиням: 10‑20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (1,2‑2,4 г препарату
на 100 кг маси тіла) або 300‑350 г на 1000 л. води.
Перед вводом препарату у систему водопостачання готується маточний розчин препарат / вода у співвідношенні 1 до 10‑20.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати з бактеріостатичними антибіотиками (пеніциліни тощо). Не застосовувати курям-несучкам.
Каренція: м’ясо птиці – 5 діб, м’ясо свиней – 7 діб.
Форма випуску: полімерні пакети по 1000 г.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Антимікробні препарати для внутрішньоматкового застосування

Гістерофорт
Опис: розчин фіолетового кольору (допускається
незначний осад).
Склад: окситетрациклін гідрохлорид, фуразолідон,
генціанвіолет, бензалконій хлорид, диметилсульфоксид,
наповнювач.
Фармакологічні властивості: Гістерофорт володіє
широким спектром антимікробної дії. Препарат активний
по відношенню до грампозитивних та грамнегативних
бактерій (аеробних та анаеробних), грибів (у тому числі
роду Candida), хламідій, простіших, вірусів. Гістерофорт
діє як на вегетативні, так і на спорові форми мікроорганізмів, ефективний проти мікробіальної біоплівки.
Препарат володіє протизапальними та регенеративними
властивостями.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій
худобі, свиням для лікування ендометритів, цервіцитів,
вагінітів, післяродової санації матки (профілактики післяродових ускладнень), при затримці посліду.
Дозування: Гістерофорт вводять внутрішньоматково
в дозі 50‑100 мл. кожні 48 годин до одужання або відділення посліду.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: м’ясо – 7 діб, молоко – 2 доби.
Форма випуску: полімерні пляшки по 1000 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Антимікробні препарати для внутрішньоматкового застосування

Гістеротил
Опис: розчин рожево-червоного кольору (допускається незначний осад).
Склад: тилозину тартрат, колістину сульфат, метронідазол, фуксин, бензалконій хлорид, диметилсульфоксид,
наповнювач.
Фармакологічні властивості: Гістеротил володіє
широким спектром антимікробної дії. Препарат активний
по відношенню до грампозитивних та грамнегативних
бактерій (аеробних та анаеробних), грибів (у тому числі
роду Candida), хламідій, простіших, вірусів. Гістеротил
діє як на вегетативні, так і на спорові форми мікроорганізмів, ефективний проти мікробіальної біоплівки.
Препарат володіє протизапальними та регенеративними
властивостями.
Застосування: призначають великій та дрібній рогатій
худобі, свиням для лікування ендометритів, цервіцитів,
вагінітів, післяродової санації матки (профілактики післяродових ускладнень), при затримці посліду.
Дозування: Гістеротил вводять внутрішньоматково
в дозі 50‑100 мл. кожні 48 годин до одужання або відділення посліду.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: м’ясо – 7 діб, молоко – 2 доби.
Форма випуску: полімерні пляшки по 1000 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Вітамінні, стимулюючі та залізовмісні препарати

Ретинол 250 тис.
Опис: розчин для ін’єкцій жовто-помаранчевого кольору.
Склад: ретинолу пальмітат – 250 тис. МО, наповнювач –
до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Ретинол 250 тис. МО –
метаболічний препарат, який застосовується для корекції
та нормалізації обмінних процесів у тварин.
Вітамін А (ретинол) відноситься за функціональною
активністю до групи гормоновітамінів. Він забезпечує
функціонування мембран клітин, підтримує формування
епітеліальних клітин слизових оболонок органів дихання,
травлення, сечостатевої системи, потових і сальних залоз,
забезпечує функціонування органу зору, репродуктивну
функцію тварин, володіє антиоксидантними властивостями.
Застосування: призначають великій рогатій худобі.
Застосовують з метою профілактики та лікування гіповітамінозу А (для нормалізації і стимуляції обмінних процесів, підвищення резистентності до дії неблагоприємних факторів, стимуляції репродуктивної функції).
Дозування: препарат застосовують дорослій великій рогатій худобі підшкірно
або внутрішньом’язово в дозі 3‑5 мл одній тварині. При необхідності введення
повторюють через 14 діб.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Вітамінні, стимулюючі та залізовмісні препарати

Вітамінні, стимулюючі та залізовмісні препарати

Бутафорт
Опис: розчин для ін’єкцій рожевочервоного кольору.
Склад: бутафосфан – 100 мг,
L-карнітину гідрохлорид – 100 мг, ціанкобаламін (вітамін В12) – 0,05 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Бутафорт – комплексний препарат, який застосовується для корекції та нормалізації
обмінних процесів у тварин та птиці.
Бутафосфан – похідне фосфонової кислоти. Володіє тонізуючою дією, є адаптогеном та стимулятором обмінних процесів, підвищує резистентність організму
до комплексу негативних факторів, сприяє
росту та розвитку тварин.
L-карнітин – амінокислота, яка приймає участь у транспорті жирних кислот
через мітохондріальну мембрану, є важливим фактором підтримання певного
рівня коензиму ацилювання (коензим А) у всіх типах клітин. L-карнітин володіє
вираженою анаболічною дією: стимулює синтез білків м’язової тканини, мобілізує
ліпіди з жирового депо (печінка, м’язи, жирова тканина), сприяє росту та розвитку. L-карнітин покращує апетит та секреторну функцію травного каналу, сприяє
засвоєнню поживних речовин кормів. L-карнітин зменшує інтенсивність апоптозу
всіх типів клітин, підвищує інтенсивність надходження органічних кислот (оцтової,
пропіонової, молочної тощо) та кетонових тіл до циклу Кребса, чим попереджає
розвиток ацидозу та кетозу. Також L-карнітин підвищує тонус скелетних м’язів
та міокарду, сприяє швидкому відновленню після фізичних навантажень.
Ціанкобаламін (вітамін В12) – фактор метилювання, який є кофактором ферментів гемопоезу та метаболізму органічних кислот, володіє ліпотропною дією.
Застосування: призначають всім видам сільськогосподарських тварин і птиці,
собакам, котам, хутровим звірям.
Застосовують в якості гепатопротектору, адаптогену та анаболічного засобу,
при гіпотрофії молодняку, для нормалізації і стимуляції обмінних процесів, підвищення резистентності до дії неблагоприємних факторів, підвищенні апетиту,
профілактики анемії, післяродових ускладнень, кетозу та ацидотичних станів,
підвищення функціонального стану спортивних коней тощо.
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Дозування: свиням, великій та дрібній рогатій худобі, коням, собакам, котам
та хутровим звірям застосовують внутрішньовенно, внутрішньом’язово або підшкірно, птиці – перорально з питною водою, впродовж 5 діб в нижче вказаних
дозах. При необхідно курс повторюють через 14 діб.
Одноразове дозування одній тварині:
велика рогата худоба, коні – 10‑25 мл;
дорослі свині, вівці, кози – 2,5‑10 мл;
телята, лошата – 5‑12 мл;
поросята-сисуни, підсвинки, молодняк дрібної рогатої худоби – 1‑2,5 мл;
собаки – 0,5‑5 мл;
коти, хутрові звірі – 0,5‑2,5 мл;
сільськогосподарська птиця – 1‑3 мл на 1 л. питної води.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Кальфорт Д3
Опис: безколірний розчин (допускається опалесценція) для ін’єкцій.
Склад: кальцію глюконат – 325 мг,
кальцію гліцерофосфат – 90 мг, магнію
хлорид – 45 мг, холекальциферол (вітамін Д3) у вододисперсній формі – 3,5 МО,
наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Кальфорт – комплексний препарат, який застосовується для корекції та нормалізації
обмінних процесів, в основі яких лежить
порушення мінерального обміну.
Кальцій необхідний для процесів
м’язового скорочення, передачі сигнальної інформації до клітин, створення заряду на поверхні біомембран, згортання крові, утворенню структурних елементів
кісткової тканини.
Фосфор необхідний для синтезу нуклеїнових кислот, АТФ, фосфоліпідів біомембран, активації низькомолекулярних речовин у біохімічних реакціях, утворенню
структурних елементів кісткової тканини.
Магній бере участь у метаболізмі кальцію та фосфору, утворює активний
комплекс з АТФ, є кофактором значної кількості ферментів енергетичного обміну
(гліколіз, цикл Кребса тощо), регулює процеси м’язового скорочення.
Вітамін Д3 (холекальциферол) необхідний для засвоєння тваринним організмом
кальцію та фосфору, а також регуляції біохімічних процесів, в яких беруть участь
ці елементи. Вододисперсна (міцелярна) форма вітаміну Д3 дозволяє внутрішньовенне введення препарату, сприяє швидкому засвоєнню інших діючих речовин.
Застосування: призначають всім видам сільськогосподарських тварин, собакам, котам, хутровим звірям.
Використовують тваринам при первинних та вторинних дефіцитах кальцію,
фосфору, магнію та вітаміну Д3, при тетаніях, парезах, рахіті, остеодистрофії,
вагітності, явищах токсикозу, сенсибілізації організму тощо.
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Дозування: Кальфорт вводять внутрішньовенно, внутрішньом’язово, підшкірно у таких дозах:
коні – 80‑100 мл;
велика рогата худоба – 80‑100 мл;
дрібна рогата худоба, свині – 15‑25 мл;
поросята – 2‑3 мл;
собаки, коти, хутрові звірі – 1‑10 мл.
Застосовують одноразово, при необхідності повторюють введення через
24 години.
Не вводити одне місце внутрішньом’язово великій рогатій худобі – більше
25 мл, свиням та дрібній рогатій худобі – більше 15 мл.
Внутрішньовенно препарат вводять повільно і рівномірно.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. З обережністю застосовувати
паралельно з речовинами, що впливають на м’язовий тонус.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Гепафорт
Опис: розчин світло-червоного кольору.
Склад: 1000 мл продукту містять: L-карнітин гідрохлорид – 50 г вітамін Е – 30 г, вітамін В12 – 10 мг,
холіну хлорид – 10 г, наповнювач – до 1000 мл.
Фармакологічні властивості: Гепафорт – комплексний препарат, що впливає на метаболізм
тварин та птиці. L-карнітин – амінокислота, яка приймає участь у транспорті жирних кислот через
мітохондріальну мембрану, є важливим фактором
підтримання певного рівня коензиму ацилювання
(коензим А) у всіх типах клітин. L-карнітин володіє
вираженою анаболічною дією: стимулює синтез
білків м’язової тканини, мобілізує ліпіди з жирового депо (печінка, м’язи, жирова тканина), сприяє
росту та розвитку. L-карнітин покращує апетит
та секреторну функцію травного каналу, сприяє
засвоєнню поживних речовин кормів. L-карнітин
зменшує інтенсивність апоптозу всіх типів клітин,
підвищує інтенсивність надходження органічних
кислот (оцтової, пропіонової, молочної тощо) та кетонових тіл до циклу Кребса, чим попереджає розвиток ацидозу та кетозу. Також L-карнітин підвищує тонус скелетних
м’язів та міокарду, сприяє швидкому відновленню після фізичних навантажень.
Токоферол (вітамін Е) – жиророзчинний вітамін, який володіє антиоксидантними
властивостями, чим попереджає процеси деструкції клітинних мембран, старіння
та відмирання клітин.
Холін хлорид (вітамін В4) – один з основних ліпотропних факторів. Стимулює ріст
та розвиток клітин (використовується у побудові клітинних мембран), попереджає
жирову гепатодистрофію шляхом утворення транспортних форм ліпідів крові (ліпопротеїди), які інтенсивно утилізуються багатьма клітинами.
Ціанкобаламін (вітамін В12) – фактор метилювання, який є кофактором ферментів
гемопоезу та метаболізму органічних кислот, володіє ліпотропною дією.
Застосування: застосовують всім видам сільськогосподарських тварин та птиці
в якості гепатопротектору, адаптогену та анаболічного засобу, для нормалізації
і стимуляції обмінних процесів, підвищення резистентності до дії неблагоприємних
факторів, підвищенні апетиту, профілактики анемії. Дозування – 1 л препарату на тону
питної води, щоденно, впродовж 3‑5 діб.
Протипоказання: не встановлені
Застереження: немає
Форма випуску: полімерна тара по 1 та 5 л.
Зберігання: зберігають у сухому, захищеному від світла місці при температурі
від 100 до 25°С.
Термін придатності: 3 рік
Для застосування у ветеринарній медицині
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Кетофорт
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій.
Склад: кетопрофен – 100 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: кетопрофен – похідне пропіонової кислоти
з класу нестроїдних протизапальних речовин, які мають знеболюючі, жарознижуючі,
протизапальні властивості. Механізм дії
кетопрофену полягає у інгібуванні ферменту циклооксигенази II – ключового
ферменту синтезу медіаторів запалення.
Внаслідок досить високої селективності
дії, кетопрофен майже не спричиняє побічні ефекти (утворення виразок травного
каналу, порушення ниркового кровотоку,
геморагічні явища)
Діюча речовина препарату після ін’єкції швидко проникає у тканини.
Застосування: призначають коням, великій та дрібній рогатій худобі, свиням,
для лікування гострих та хронічних захворювань опорно-рухового апарату (артрити,
міозити, ламініти тощо), больового синдрому (постопераційного та посттравматичного), симптоматичної терапії при захворюваннях, які супроводжуються гарячкою.
Дозування: Кетофорт вводять внутрішньом’язово, підшкірно або внутрішньовенно у дозі 1 мл на 33 кг маси тіла, коням – 1 мл на 45 кг маси тіла, раз на добу.
Курс застосування – 1‑3 доби. Не рекомендується вводити в одне місце більше
10 мл. препарату.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. Не застосовувати паралельно
з іншими нестроїдними протизапальними засобами. Не застосовувати тваринам
з виразковими хворобами травного каналу.
Каренція: м’ясо худоби – 5 діб, м’ясо свиней – 4 доби, молоко – без обмежень.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Фортідекс
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій.
Склад: дексаметазон (у формі дексаметазон натрій-фосфату) – 2 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: дексаметазон – синтетичний глюкокортикостероїд, який володіє протизапальними,
антиалергічними, протинабряковими,
глюнеогенез-стимулюючими властивостями. Механізм дії дексаметазону полягає
у блокуванні вивільнення еозинофілами
медіаторів запалення, зменшенні кількості гістамін-продукуючих клітин, активації
ключових ферментів глюконеогенезу.
Діюча речовина препарату після
ін’єкції швидко проникає у тканини.
Застосування: призначають коням, великій та дрібній рогатій худобі, свиням,
собакам та котам для лікування захворювань опорно-рухового апарату (артрити,
тендовагініти, бурсити), шкіри (дерматити, екземи), посттравматичних набряків,
гострих інфекційних хвороб (мастит, метрити, бронхопневмонії тощо), для стимуляції глюконеогенезу та антикетозного засобу.
Дозування: Фортідекс вводять внутрішньом’язово, підшкірно або внутрішньовенно у таких дозах:
коні, велика рогата худоба – 0,65‑1,25 мл / 50 кг маси тіла;
свині, телята, дрібна рогата худоба – 1‑2 мл / 50 кг маси тіла;
собаки, коти – 0,5‑1 мл / 10 кг маси тіла.
Препарат можна вводити внутрішньосуглобово, після попереднього вилучення
синовіальної рідини, що дорівнює об’єму ін’єкції.
При необхідності можливе повторне введення препарату через 48 годин.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати тваринам з серцевою та нирковою недостатністю, при остеопорозі,
під час вакцинації. При підозрі на інфекційний процес, препарат застосовується
з антимікробними засобами, оскільки дексаметазон володіє імуносупресивними
властивостями.
Каренція: м’ясо – 14 діб, молоко – 2 доби.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Фортіксиб
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій.
Склад: целекоксиб – 100 мг, анальгін –
200 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Фортіксиб – високоефективна синергічна комбінація нестероїдних протизапальних речовин.
Целекоксиб – синтетична сполука з класу нестроїдних протизапальних речовин,
що належать до інгібіторів циклооксигенази-2 (COX-2), які мають виражені знеболюючі та протизапальні, помірні жарознижуючі
властивості. Механізм дії целекоксибу полягає у селективному інгібуванні COX-2 –
ключового ферменту синтезу медіаторів
запалення. Внаслідок високої селективності дії, целекоксиб не спричиняє побічні
ефекти, що властиві іншим нестероїдним
протизапальним препаратам (утворення виразок травного каналу, порушення
ниркового кровотоку, геморагічні явища). Целекоксиб після ін’єкції проникає
у тканини, де знаходиться тривалий час і проявляє віддалену та пролонговану дію.
Анальгін (метамізол натрію) – синтетична сполука з класу піразолонів. Має виражені жарознижуючі, спазмолітичні, знеболюючі та протизапальні властивості.
Механізм дії полягає у блокуванні синтезу медіаторів запалення та блокуванні
проведення больових імпульсів по провідних пучках нервової системи. Анальгін
після парентерального введення швидко розповсюджується в організмі, проявляючи швидку дію.
Застосування: призначають коням, великій та дрібній рогатій худобі, свиням,
собакам для лікування гострих та хронічних захворювань опорно-рухового апарату (артрити, міозити, ламініти тощо), больового синдрому (постопераційного
та посттравматичного), синдрому кольок, симптоматичної терапії при захворюваннях, які супроводжуються гарячкою та біллю.
Дозування: Фортіксиб вводять внутрішньом’язово або підшкірно у дозі 1 мл
на 50 кг маси тіла, одноразово. При необхідності можливе повторне введення
препарату через 48 годин. Не рекомендується вводити в одне місце більше
10 мл. препарату.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати в одному шприці з іншими препаратами. Не застосовувати паралельно
з іншими нестроїдними протизапальними засобами.
Каренція: м’ясо, молоко – без обмежень.
Форма випуску: флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Утерофорт
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій.
Склад: пропаранолол гідрохлорид –
5 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: пропранолол відноситься до групи речовинбета-адреноблокаторів, дія яких полягає
у блокуванні адренорецепторів, чутливих
до ряду гормонів та медіаторів (адреналін, норадреналін), що проявляється
підвищенням скоротливості міометрію
та антистресовими властивостями.
Застосування та дозування: призначають великій та дрібній рогатій худобі,
свиням для стимуляції родової діяльності,
атонії та гіпотонії матки, профілактики
післяродових ускладнень (затримка посліду, синдром ММА тощо), комплексному лікування ендометритів та метритів, покращенню заплідненості, отриманні
ембріонів у тварин-донорів.
Препарат вводиться внутрішньом’язово або підшкірно.
Великій рогатій худобі – 10 мл одній тварині:
одноразово у день родів для стимуляції родової діяльності та профілактики
післяродових ускладнень;
дво- або триразово з інтервалом 12 годин при затримці посліду;
дво- або триразово з інтервалом 24 години при субінволюції матки та у комплексі лікування ендометритів та метритів;
Великій рогатій худобі та свиноматкам – 5 мл одній тварині одноразово
при штучному осіменінні за 20‑30 хв до його початку;
Свиноматкам – 5 мл одній тварині одноразово після родів для профілактики
синдрому ММА.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не використовувати одночасно з адреноміметиками (напр., ксилазин), під час вагітності,
аномаліях розвитку плодів.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: скляні флакони місткістю 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Окситоцин-Фортіс
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій.
Склад: окситоцин – 10 МО, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: окситоцин (у складі препарату – синтетичний) –
гормон задньої долі гіпофіза, механізм
дії якого полягає у підвищення тонусу
гладенької мускулатури матки та міоепітелію молочної залози. Таким чином,
окситоцин посилює тонус та скоротливість матки та сприяє молоковіддачі.
При внутрішньом’язовому та підшкірному
введенні дія окситоцину проявляється
впродовж 2‑5 хвилин, тривалість фармакологічного ефекту складає 20‑30 хв.
Застосування та дозування: призначають великій та дрібній рогатій худобі,
коням, свиням, собакам та котам для стимуляції родової діяльності, при атонії
та гіпотонії матки, матковій кровотечі, затримці посліду, посиленню молоковіддачі
(при лікуванні маститів та агалактії).
Препарат вводиться внутрішньом’язово або підшкірно, одноразово.
великій рогатій худобі, кобилам – 40‑50 МО окситоцину або 4‑5 мл препарату
одній тварині;
свиноматки, вівці, кози – 10‑30 МО окситоцину або 1‑3 мл препарату одній
тварині;
собаки – 3‑10 МО окситоцину або 0,3‑1 мл препарату одній тварині;
коти – 3‑5 МО окситоцин або 0,3‑0,5 мл препарату одній тварині.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до окситоцину. Не використовувати
при закритій шийці матки та неправильному розташуванні плоду.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: скляні флакони місткістю 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.

39

Протизапальні, знеболюючі, утеротонічні та гормональні препарати

Сурфагон-Фортіс
Опис: безколірний розчин
для ін’єкцій.
Склад: сурфагон (люліберіну
ацетат) – 5 мкг, наповнювач –
до 1 мл.
Фармакологічні властивості: сурфагон (люліберіну
ацетат) – синтетичний аналог
гонадотропного рилізинг фактору, дія якого полягає у стимулюванні виділення гонадотропних
гормонів гіпофізу у системний
кровотік впродовж 2‑3 годин.
Підвищений вміст гонадотропних
гормонів у крові спостерігається
до 5 годин після введення сурфагону, оскільки його активність значно перевищує
таку природного люліберіну.
Застосування та дозування: призначають великій та дрібній рогатій худобі,
свиноматкам з метою підвищення заплідненості, ранньої індукції статевого циклу,
лікування гіпофункції яєчників та фолікулярних кіст.
Препарат вводять внутрішньом’язово. Кратність і доза залежить від призначення
та виду тварин. З метою ранньої індукції статевого циклу у корів препарат вводять
в дозі 10 мл (50 мкг за діючою речовиною) на 8‑12 добу після отелу. Тварини можуть
приходити в охоту, проте їх осіменяють не раніше, ніж через 45 діб після отелу. З метою
лікування легкої форми гіпофункції яєчників у корів Сурфагон-Фортіс вводять дворазово: перший раз – на 8‑12 день статевого циклу в дозі 10 мл препарату (50 мкг)
одній тварині, другий раз – через 10 діб у такій же дозі. При більш вираженій формі
гіпофункції яєчників на 1, 3 та 5 добу статевого циклу вводять 10 мл 1% розчину
прогестерону, на 7 добу – 10 мл препарату (50 мкг). Осіменяють тварин по мірі приходу в охоту. З метою лікування фолікулярних кіст у корів Сурфагон-Фортіс вводять
тричі з інтервалом 24 години в дозі 5 мл препарату (25 мкг) одній тварині. На 11 добу
після першого введення Сурфагону-Фортіс, внутрішньом’язово вводять препарати
клопростенолу (синтетичний аналог простагландину F2α) двічі з інтервалом 12 годин. Осіменяють тварин по мірі приходу в охоту. З метою підвищення заплідненості
та синхронізації овуляції свиноматок, через 24‑48 годин після відлучення поросят
вводять гонадотропін сироватки жеребих кобил (згідно настанови) і через 56 годин
Сурфагон-Фортіс в дозі 10 мл препарату (50 мкг за діючою речовиною).
Протипоказання: індивідуальна чутливість до препарату.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: скляні флакони місткістю 10 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Фортіліт
Опис: розчин для ін’єкцій/інфузій жовто-помаранчевого
кольору.
Склад: глюкоза – 30 мг, сорбітол – 20 мг, ацетат натрію – 2,6 мг, натрію хлорид – 6 мг, калію хлорид – 0,4 мг,
кальцію хлорид – 0,2 мг, магнію хлорид – 0,2 мг, вітаміни
В1, В2, В3, В5, В6, В12, аргінін, глютамінова кислота, лактат
натрію, лізин, метіонін, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Фортіліт – комплексний
препарат у етіотропній, симптоматичній, заміщуючій терапії
неінфекційних та інфекційних захворювань, корекції та нормалізації обмінних процесів у тварин.
Препарат містить вуглеводи як джерело енергії у двох
формах – швидко метаболізуємого (глюкоза) та сповільнено метаболізуємого (сорбітол). Це забезпечує організм
енергетичним субстратом на тривалий час, мінімізує коливання вмісту глюкози в крові та навантаження на печінку,
підшлункову залозу, тощо.
Ацетат натрію та лактат натрію володіють буферними
властивостями і нейтралізують надлишкові органічні кислоти, які накопичуються при ацидозах.
Катіони натрію, калію, магнію та кальцію є життєво необхідними електролітами
для підтримки водно-сольового балансу організму, тонусу мускулатури, тощо.
Вітаміни В1, В2, В3, В5, В6, В12 є кофакторами багатьох ферментів, які беруть
участь у внутрішньоклітинному метаболізмі.
Амінокислоти є не тільки мономерами структурних, регуляторних та ензимних
білків, а й регуляторами судинного тонусу (аргінін) та акцепторами аміаку (глютамінова кислота).
Застосування: призначають всім видам сільськогосподарських тварин, собакам,
кішкам, хутровим звірям. Застосовують в якості засобу регідратації, адаптогену та анаболічного засобу, для нормалізації і стимуляції обмінних процесів при захворюваннях
різної етіології, токсикозах, профілактики кетозу та ацидотичних станів, тощо.
Дозування: препарат застосовують внутрішньовенно, інтраперитонеально або підшкірно, раз або двічі на добу. Одноразове дозування одній тварині: велика рогата
худоба, свині, коні, дрібна рогата худоба – 50‑100 мл на 100 кг маси тіла; телята,
лошата, молодняк дрібної рогатої худоби та свиней – 10‑25 мл на 10 кг маси тіла;
собаки, кішки, хутрові звірі – 3‑5 мл на кілограм маси тіла.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: флакони по 250 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Ацидофорт
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій / інфузій.
Склад: бікарбонат натрію – 60 мг, ацетат натрію –
30 мг, цитрат натрію – 2 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Ацидофорт – комплексний препарат- коректор кислотно-основного стану.
Препарат має виражені залужнюючі властивості,
проте не спричиняє різкого зростання рН крові та міжклітинної рідини завдяки наявністю забуферених сполук.
Відповідно, не виникає компенсаторна гіпервентиляція
легень та посилення ацидозу.
Внаслідок фізіологічного значення рН Ацидофорту,
його можна вводити підшкірно.
Сполуки-регулятори кислотності, які входять
до складу препарату, не впливають на концентрацію
глюкози та інсуліну в крові, відповідного порушення метаболізму вуглеводів та ліпідів у печінці, тому
застосування Ацидофорту є доцільним при кетозах
та гепатодистрофіях.
Застосування: призначають великій рогатій худобі.
Застосовують профілактично та терапевтично в якості засобу корекції кислотно-основного стану при кетозах, ацидотичних станах
(стресові фактори, хвороби інфекційної та неінфекційної етіології), токсикозах,
гіпотрофії новонародженого молодняку.
Дозування: препарат застосовують внутрішньовенно, інтраперитонеально
або підшкірно, раз на добу у таких дозах:
Доросла велика рогата худоба – 250‑750 мл.
Новонароджені телята – 2,5‑3,5 мл на 1 кг маси тіла.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати з розчинами, які володіють кислотними властивостями (аскорбінова
кислота. тощо).
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: флакони по 250 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Розчин кальція
борглюконату 20%
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій.
Склад: кальцій глюконат – 200 мг, борна кислота,
вода для ін’єкцій – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: кальцій у формі
бороглюконату профілактує дефіцит кальцію в організмів, володіє протизапальними, десенсибілізуючими,
антитоксичними властивостями.
Застосування: призначають всім видам сільськогосподарських тварин та собакам при первинному
та вторинному дефіциті кальцію, парезах, тетанії, передродових та післяродових залежуваннях, алергічних
явищах.
Дозування: препарат вводять внутрішньовенно,
інтраперитонеально або підшкірно у таких разових
дозах:
Велика рогата худоба – 250‑300 мл;
Коні – 150‑250 мл;
Вівці, кози – 50‑100 мл;
Свині – 30‑100 мл;
Собаки – 5‑25 мл.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату, гіперкальцемія.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: флакони по 250 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 15-25°С.
Термін зберігання: 3 роки.
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Фортімектин 1%
Опис: безколірний розчин для ін’єкцій.
Склад: івермектин – 10 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: діюча
речовина препарату – івермектин – відноситься до групи авермектинів. Івермектин активний по відношенню до личинок
та статевозрілих нематод (легеневих,
шлунково-кишкових), членистоногих (кліщі, воші, блохи, личинки оводів тощо).
Механізм дії івермектину полягагає
у порушенні передачі нервового імпульсу
в організмі паразитів, що призводить
до їх загибелі.
Застосування: призначають великій
та дрібній рогатій худобі, коням, свиням для лікування нематодозів травного
каналу та респіраторної системи (напр., аксароз, метастронгільоз, буностомоз,
хабертіоз, диктіокаульоз тощо), арахноентомозів (напр., естроз, саркоптоз, псороптоз, гематопіноз тощо)
Дозування: Фортімектин 1% застосовують одноразово, внутрішньом’язово
в дозі:
великій та дрібній рогатій худобі, коням – 200 мкг івермектину на 1 кг маси
тіла, що відповідає 1 мл препарату на 50 кг маси тіла;
свиням – 300 мкг івермектину на 1 кг маси тіла, що відповідає 1 мл препарату
на 33 кг маси тіла.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати вагітним тваринам за 30 діб до дати пологів, ослабленим та хворим
на інфекційні захворювання тваринам.
Каренція: м’ясо – 28 діб, молоко – 7 діб.
Форма випуску: скляні флакони по 100 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Фортімектин оральний
Опис: безколірний розчин.
Склад: івермектин – 10 мг, наповнювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Діюча речовина
препарату – івермектин – відноситься до групи авермектинів. Івермектин активний по відношенню до личинок та статевозрілих нематод (легеневих, шлунковокишкових), членистоногих (кліщі, воші, блохи, личинки
оводів тощо).
Механізм дії івермектину полягагає у порушенні
передачі нервового імпульсу в організмі паразитів,
що призводить до їх загибелі.
Застосування: призначають свиням, птиці, великій
та дрібній рогатій худобі для лікування нематодозів
травного каналу та респіраторної системи (напр., аксароз, метастронгільоз, буностомоз, хабертіоз, диктіокаульоз тощо), арахноентомозів (напр., естроз, саркоптоз,
псороптоз, гематопіноз тощо)
Дозування: Фортімектин оральний застосовують
з питної водою в дозі:
великій та дрібній рогатій худобі – 20 мг івермектину на 100 кг маси тіла, що відповідає 0,2 л препарату
на тону води, одноразово;
свиням – 25 мг івермектину на 100 кг маси тіла,
що відповідає 0,25 л препарату на тону води, дворазово
з добовим інтервалом;
птиці – 40 мг івермектину на 100 кг маси тіла, що відповідає 0,4 л препарату
на тону води, одноразово, при арахноентомозах – дворазово з добовим інтервалом.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати лактуючим тваринам, вагітним тваринам за 35 діб до дати пологів,
курям-несучкам, яйця від яких використовуються у харчових цілях, ослабленим
та хворим на інфекційні захворювання тваринам.
Каренція: м’ясо свиней, худоби – 12 діб, м’ясо птиці – 8 діб. Не застосовувати
препарат птиці за 20 діб до початку яйцекладки.
Форма випуску: полімерні контейнери по 1 л та 5 л.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Антигельмінтні препарати

Фортімектин 0,6% (премікс)
Опис: однорідний порошок сірувато-білого
кольору.
Склад: івермектин – 6 г,
наповнювач – до 1000 г.
Фармакологічні властивості: діюча речовина
препарату – івермектин –
відноситься до групи
авермектинів. Івермектин
активний по відношенню
до личинок та статевозрілих нематод (легеневих,
шлунково-кишкових), членистоногих (кліщі, воші,
блохи, личинки оводів
тощо).
Механізм дії івермектину полягагає у порушенні передачі нервового імпульсу
в організмі паразитів, що призводить до їх загибелі.
Застосування: призначають свиням для лікування нематодозів травного
каналу та респіраторної системи (напр., аксароз, метастронгільоз, диктіокаульоз
тощо), арахноентомозів (напр., саркоптоз, псороптоз, гематопіноз тощо)
Дозування: Фортімектин премікс застосовують з кормом впродовж 7 діб в дозах:
свиням з масою тіла менше 40 кг – 333 г преміксу на тонну корму;
свиням з масою тіла більше 40 кг – 400 г преміксу на тонну корму.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати лактуючим тваринам, вагітним тваринам за 35 діб до дати пологів,
курям-несучкам, яйця від яких використовуються у харчових цілях, ослабленим
та хворим на інфекційні захворювання тваринам.
Каренція: м’ясо – 7 діб.
Форма випуску: пакети з полімерного матеріалу по 800 г.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Антигельмінтні препарати

Альбендазол 10%
Опис: порошок білого кольору зі специфічним запахом.
Склад: альбендазол – 100 мг, наповнювач – до 1 г.
Фармакологічні властивості: Альбендазол – речовина з групи бензімідазолу. Володіє
широким спектром проти паразитарної дії,
активний по відношенню до нематод, трематод
та цестод. Механізм дії альбендазолу полягає
у впливі на енергетичний метаболізм паразитів (інгібування ензиму фумаратредуктази).
Це в свою чергу призводить до виснаження
і загибелі гельмінтів.
Застосування: призначають великій
та дрібній рогатій худобі, коням, свиням та птиці для профілактики і лікування шлунково-кишкових та легеневих нематодозів, цестодозів
і трематодозів.
Дозування: препарат застосовують у суміші
з кормом. Худобі і свиням – одноразово (індивідуально або груповим способом),
птиці – двічі груповим способом:
велика рогата худоба – 7,5‑15 г препарату на 100 кг маси тіла;
коні – 7,5 г препарату на 100 кг маси тіла;
свині – 10 г препарату на 100 кг маси тіла;
вівці та кози – 5‑7,5 г препарату на 100 кг маси тіла;
птиця – 15 г препарату на 100 кг живої ваги.
Протипоказання: не застосовувати тваринам у першій половині вагітності.
Каренція: м’ясо худоби – 14 діб, м’ясо свиней і птиці – 7 діб, молоко – 4 доби,
яйця – 4 доби.
Форма випуску: полімерні пакети місткістю 1 кг, 0,5 кг.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Аерозольні препарати для внутрішньоматкового застосування

Фортізол-Окси
Опис: піноутворюючий аерозоль
блакитно-фіолетового кольору.
Склад: окситетрациклін гідрохлорид, генціанвіолет, диметилсульфоксид, наповнювач.
Фармакологічні властивості:
Фортізол-Окси володіє широким
спектром антимікробної дії. Препарат
активний по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (аеробних та анаеробних), грибів
(у тому числі роду Candida), хламідій,
простіших, вірусів. Фортізол-Окси діє
як на вегетативні, так і на спорові
форми мікроорганізмів, ефективний
проти мікробіальної біоплівки. Препарат володіє протизапальними та регенеративними властивостями.
Утворення піни надає можливість впливу активних речовин на всю внутрішню
поверхню стінки матки та її роги.
Застосування та дозування: призначають великій та дрібній рогатій худобі,
свиням для лікування ендометритів, цервіцитів, вагінітів, післяродової санації
матки (профілактики післяродових ускладнень), при затримці посліду.
Перед застосуванням струсити. Вводити одноразово через катетер внутрішньоматково. При необхідності введення препарату повторюють через 2‑5 діб.
У випадку піометри можна застосовувати одноразово два балони.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: м’ясо – 7 діб, молоко – 2 доби.
Форма випуску: аерозольний балон місткістю 60 мл з катетером та рукавицею
одноразового використання.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
Увага!!!
Не розпилювати поблизу вогню.
Не порушувати цілісність аерозольного балону.
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Аерозольні препарати для внутрішньоматкового застосування

Фортізол-Енро
Опис: піноутворюючий аерозоль
фіолетового кольору.
Склад: енрофлоксацин, диметрідазол, генціанвіолет, бензалконій хлорид, диметилсульфоксид, наповнювач.
Фармакологічні властивості:
Фортізол-Енро володіє широким
спектром антимікробної дії. Препарат
активний по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (аеробних та анаеробних), грибів
(у тому числі роду Candida), хламідій,
простіших, вірусів. Фортізол-Енро діє
як на вегетативні, так і на спорові
форми мікроорганізмів, ефективний
проти мікробіальної біоплівки. Препарат володіє протизапальними та регенеративними властивостями.
Утворення піни надає можливість впливу активних речовин на всю внутрішню
поверхню стінки матки та її роги.
Застосування та дозування: призначають великій та дрібній рогатій худобі,
свиням для лікування ендометритів, цервіцитів, вагінітів, післяродової санації
матки (профілактики післяродових ускладнень), при затримці посліду.
Перед застосуванням струсити. Вводити одноразово через катетер внутрішньоматково. При необхідності введення препарату повторюють через 2‑5 діб.
У випадку піометри можна застосовувати одноразово два балони.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: м’ясо – 7 діб, молоко – 2 доби.
Форма випуску: аерозольний балон місткістю 60 мл з катетером та рукавицею
одноразового використання.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
Увага!!!
Не розпилювати поблизу вогню.
Не порушувати цілісність аерозольного балону.
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Аерозольні препарати для внутрішньоматкового застосування

Фортізол-Цефтіо
Опис: піноутворюючий аерозоль
зеленого кольору.
Склад: цефтіофур гідрохлорид, молочна кислота, діамантовий зелений,
бензалконій хлорид, диметилсульфоксид, наповнювач.
Фармакологічні властивості: Фортізол-Цефтіо володіє широким спектром
антимікробної дії. Препарат містить
цефтіофур – цефалоспориновий антибіотик ІІІ покоління, який резистентний
до дії мікробіальних бета-лактамаз.
Препарат активний по відношенню
до грампозитивних та грамнегативних бактерій (аеробних та анаеробних),
грибів (у тому числі роду Candida), хламідій, простіших, вірусів. Цефтіозол діє як на вегетативні, так і на спорові форми
мікроорганізмів, ефективний проти мікробіальної біоплівки. Препарат володіє
протизапальними та регенеративними властивостями. Молочна кислота підтримує
оптимальні значення кислотності слизової оболонки статевих органів.
Утворення піни надає можливість впливу активних речовин на всю внутрішню
поверхню стінки матки та її роги.
Застосування та дозування: призначають великій та дрібній рогатій худобі,
свиням для лікування ендометритів, цервіцитів, вагінітів, післяродової санації
матки (профілактики післяродових ускладнень), при затримці посліду.
Перед застосуванням струсити. Вводити одноразово через катетер внутрішньоматково. При необхідності введення препарату повторюють через 2‑5 діб.
У випадку піометри можна застосовувати одноразово два балони.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: аерозольний балон місткістю 60 мл з катетером та рукавицею
одноразового використання.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
Увага!!! Не розпилювати поблизу вогню. Не порушувати цілісність аерозольного балону.
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Аерозольні препарати для внутрішньоматкового застосування

Фортізол
Опис: піноутворюючий аерозоль
кавового кольору зі специфічним запахом іхтіолу.
Склад: флорфенікол, іхтіол, бензалконій хлорид, диметилсульфоксид,
наповнювач.
Фармакологічні властивості:
флорфенікол, який входить до складу
препарату, володіє широким спектром
антимікробної дії, активний по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (аеробних та анаеробних), хламідій, простіших. Механізм
дії флорфеніколу полягає у блокуванні
синтезу білків мікрофлори.
Іхтіол володіє протизапальними,
регенеруючими, антисептичними та певними утеротонічними властивостями.
Іхтіол у препараті представлений у формі нанодисперсних часток, завдяки чому
значно посилені його властивості з огляду на високу біодоступність.
Бензалконій хлорид відноситься до детергентних речовин з четвертинною
амонійною групою, діє на бактерії (вегетативні та спорові форми), гриби (у тому
числі роду Candida), віруси, ефективний проти мікробіальної біоплівки.
Утворення піни надає можливість впливу активних речовин на всю внутрішню
поверхню стінки матки та її роги.
Застосування та дозування: призначають великій та дрібній рогатій худобі,
свиням для лікування ендометритів, цервіцитів, вагінітів, післяродової санації
матки (профілактики післяродових ускладнень), при затримці посліду.
Перед застосуванням струсити. Вводити одноразово через катетер внутрішньоматково. При необхідності введення препарату повторюють через 2‑5 діб.
У випадку піометри можна застосовувати одноразово два балони.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: м’ясо – 10 діб, молоко – 4 доби.
Форма випуску: аерозольний балон місткістю 53 мл з катетером та рукавицею
одноразового використання.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
Увага!!! Не розпилювати поблизу вогню. Не порушувати цілісність аерозольного балону.
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Аерозольні препарати для внутрішньоматкового застосування

Фортізол-Біо
Опис: піноутворюючий аерозоль жовтуватого кольору.
Склад: хлоргексидину біглюконат, бензалконій хлорид, лікопен, наповнювач, пропеллент.
Фармакологічна дія: хлоргексидин –
антисептична речовина з групи бігуанідів,
яка активна по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (в тому
числі стійких до дії антибіотиків), дріжджових
та пліснявих грибків, найпростіших та деяких
вірусів. Відмічена активність хлоргексидину
майже не змінюється у присутності крові
та гною. При застосуванні хлоргексидин
значний час залишається на поверхні епітеліальних клітин і не проникає у судинне русло.
Бензалконій хлорид – антисептична речовина з групи четвертинних амонійних сполук. Активний по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій, дріжджових та пліснявих грибків, найпростіших
та деяких вірусів. Бензалконій хлорид має властивості поверхнево-активної речовини,
що при застосуванні із хлоргексидином призводить до вираженого синергічного ефекту.
Лікопен – природній каротиноїд, який не володіє А-вітамінною активністю. Проявляє антиоксидантні, цитопротекторні властивості, є стимулятором регенерації
та інгібітором фіброзування.
Утворення піни надає можливість впливу активних речовин на всю внутрішню
поверхню стінки матки та її роги.
Застосування та дозування: профілактика і лікування післяродових внутрішньоматкових інфекцій у корів, кобил, свиней, овець і кіз.
Перед застосуванням струсити. Вводити одноразово через катетер внутрішньоматково. При необхідності введення препарату повторюють через 2‑5 діб.
У випадку піометри можна застосовувати одноразово два балони.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати
з іншими препаратами. Препарат несумісний з йодом, солями металів та аніонними
миючими засобами (мило).
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: аерозольний балон місткістю 60 мл з катетером та рукавицею
одноразового використання.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 рік.
Увага!!! Не розпилювати поблизу вогню. Не порушувати цілісність аерозольного

Аерозольні препарати для внутрішньоматкового застосування

Йодофорт
Опис: піноутворюючий аерозоль
зі слабким запахом йоду.
Склад: йод – 0,2 г, наповнювач,
пропеллент – 53 мл.
Фармакологічна дія: дія препарату обумовлюється з тривалим виділенням молекулярного йоду. Оскільки
присутність крові, гною зменшує його
бактерицидну дію, до складу препарату входять поверхнево-активні
речовини, які володіють миючими
властивостями. Утворенням піни надає можливість впливу активної речовини на всю внутрішню поверхню
стінки матки та її роги.
Показання і застосування: профілактика і лікування післяродових
внутрішньоматкових інфекцій у корів, кобил, свиней, овець і кіз.
Дозування і спосіб використання: перед застосуванням струсити. Вводити
одноразово через катетер внутрішньоматково.
При важких формах протікання захворювання препарат вводити двічі або тричі
з інтервалом 7 днів.
У випадку піометри можна застосовувати одноразово два балони.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: аерозольний балон з катетером та рукавицею одноразового
використання.
Зберігання: сухе темне місце при температурі 5-20°С.
Термін придатності: 3 роки.
Увага!!!
Не розпилювати поблизу вогню.
Не порушувати цілісність аерозольного балону.

балону.
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Мастифорт
Опис: однорідна маса біло-жовтуватого кольору
для інтрацистернального введення.
Склад: цефалексину моногідрат, гентаміцину сульфат, формоутворювач.
Фармакологічні властивості: Мастифорт – синергічна комбінація антибіотиків.
Цефалексин – речовина з групи цефалоспоринів. Активний по відношенню
до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinomyces spp.,
Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Bacillus
anthracis, Corynebacterium spp.) та деяких грамнегативних мікроорганізмів
(Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Bordetella
bronchiseptica, E. coli, Fusobacterium spp., Moraxella spp., Proteus mirabilis). Механізм дії цефалексину полягає у пригніченні синтезу білків клітинної стінки
мікробіальної клітини
Гентаміцин – антибіотик групи аміноглікозидів. Активний по відношенню до деяких грампозитивних (Staphylococcus spp) та грамнегативних (E. coli, Salmonella
spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis) мікроорганізмів.
Гентаміцин не активний по відношенню до анаеробів та внутрішньоклітинних
мікроорганізмів. Механізм дії гентаміцину полягає в пригніченні синтезу структурних білків мікроорганізмів.
Діючі речовини Мастіфорту майже не всмоктуються у кровоток, діючи місцево
і виводяться, переважно, з молоком.
Застосування та дозування: лікування маститів у великої та дрібної рогатої
худоби в період лактації.
Вміст однієї шприц-туби вводять в уражену, попередньо видоєну частку молочної залози, після чого її злегка масажують для рівномірного розподілу препарату по цистерні. Процедуру повторюють через кожні 12‑24 години до повного
видужання.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати з іншими препаратами.
Каренція: молоко – 5 діб, м’ясо – 7 діб.
Форма випуску: шприц-туби по 10 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Мастифорт Плюс
Опис: однорідна маса жовтуватого кольору для інтрацистернального
введення.
Склад: амоксициліну тригідрат,
енрофлоксацин, преднізолон, пенетрант, формоутворювач.
Фармакологічні властивості: Мастифорт-Плюс – синергічна комбінація антибіотиків.
Амоксицилін – напівсинтетична речовина з групи амінопеніцилінів. Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinomyces
spp., Clostridium spp., Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Corynebacterium spp.)
та деяких грамнегативних мікроорганізмів (Salmonella spp., Pasteurella spp, Haemophilus
spp., Actinobacillus spp., Bordetella spp., E. coli, Fusobacterium spp., Moraxella spp.,
Proteus mirabilis). Амоксицилін не ефективний по відношенню до штамів, що продукують бета-лактамазу. Механізм дії амоксициліну полягає у пригніченні синтезу
білків клітинної стінки мікробіальної клітини.
Енрофлоксацин – антибіотик групи фторхінолонів. Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium
spp., Enterococcus spp.) та грамнегативних мікроорганізмів (E. coli, Pseudomonas spp.,
Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., Campylobacter
spp., Bordetella spp., Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Shigella spp.), а також хламідій
та мікоплазм. Механізм дії енрофлоксацину полягає у інгібуванні реплікації мікробіальної ДНК
Преднізолон – синтетична речовина з групи протизапальних стероїдних сполук,
також володіє протиалергенними та антиексудативними властивостями.
Пенетрант, який входить до складу препарату, посилює проникнення діючих речовин у епітеліоцити молочної залози та клітини мікроорганізмів.
Наповнювач володіє гіпертонічними властивостями, що призводить до видалення
ексудату із зон запалення.
Застосування та дозування: Лікування маститів у великої та дрібної рогатої
худоби в період лактації.
Вміст однієї шприц-туби вводять в уражену, попередньо видоєну частку молочної
залози, після чого її злегка масажують для рівномірного розподілу препарату по цистерні. Процедуру повторюють через кожні 12‑24 години до повного видужання.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати з іншими препаратами.
Каренція: молоко – 4 доби, м’ясо – 7 діб.
Форма випуску: шприц-туби по 10 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Мастифорт-Лінко
Опис: однорідна маса жовтуватого кольору
для інтрацистернального введення.
Склад: лінкоміцину гідрохлорид, сульфаметоксазол, триметопрім, преднізолон,
формоутворювач.
Фармакологічні властивості: Мастифорт-Лінко – синергічна комбінація
протимікробних речовин.
Лінкоміцин – антибіотик з групи лінкозамідів. Активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinomyces spp., Clostridium spp.),
деяких грамнегативних бактерій (Bacteroides spp., Fusobacterium spp.), а також
до мікоплазм.
Механізм дії лінкоміцину полягає у пригніченні синтезу білків мікробіальної
клітини. Лінкоміцин має виражений постантибіотичний ефект.
Сульфаметоксазол та триметопрім – синергічна комбінація сульфаніламідів та діамінопіримідинів, яка активна по відношенню до грампозитивних
(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinomyces spp., Clostridium spp.), грамнегативних бактерій (Escherichia spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp. тощо).
Механізм дії сульфаніламідів та діамінопіримідинів полягає у пригніченні
синтезу дигідрофолієвої кислоти, що проявляється бактеріостатичним ефектом.
Преднізолон – синтетична речовина з групи протизапальних стероїдних сполук,
також володіє протиалергенними та антиексудативними властивостями.
Діючі речовини препарату майже не всмоктуються у кровоток, діючи місцево
і виводяться, переважно, з молоком.
Застосування та дозування: лікування маститів у великої та дрібної рогатої
худоби в період лактації.
Вміст однієї шприц-туби вводять в уражену, попередньо видоєну частку молочної залози, після чого її злегка масажують для рівномірного розподілу препарату по цистерні. Процедуру повторюють через кожні 12‑24 години до повного
видужання.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати з іншими препаратами.
Каренція: молоко – 5 діб, м’ясо – 7 діб.
Форма випуску: шприц-туби по 10 мл та флакони по 50 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Мастифорт-докс
Опис: однорідна маса жовтуватого кольору
для інтрацистернального введення.
Склад: доксицикліну гіклат, колістину сульфат, преднізолон, формоутворювач.
Фармакологічні властивості: Мастифорт-докс – синергічна комбінація антибіотиків.
Доксициклін активний по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Bac. anthracis, Listeria monocytogenes; Clostridium spp.), грамнегативних бактерій (E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp.,
Yersinia spp., Leptospira spp.), а також до внутрішньоклітинних мікроорганізмів
(рикетсії, хладмідії, мікоплазми) та деяких найпростіших. Механізм дії доксицикліну полягає у пригніченні синтезу білків мікроорганізмів.
Колістин – циклопептидний антибіотик, активний по відношенню до грамнегативних мікроорганізмів (E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes,
Corynebacterium spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp.,
Pasteurella spp.). До колістину не чутливі грампозитивні мікроорганізми. Механізм
дії колістину полягає у деструкції фосфоліпідів бактеріальної мембрани, завдяки
чому не розвивається набута стійкість чутливих мікроорганізмів.
Преднізолон – синтетична речовина з групи протизапальних стероїдних сполук,
також володіє протиалергенними та антиексудативними властивостями.
Застосування та дозування: лікування маститів у великої та дрібної рогатої
худоби в період лактації.
Вміст однієї шприц-туби вводять в уражену, попередньо видоєну частку молочної залози, після чого її злегка масажують для рівномірного розподілу препарату по цистерні. Процедуру повторюють через кожні 12‑24 години до повного
видужання.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати з іншими препаратами.
Каренція: молоко – 4 доби, м’ясо – 7 діб.
Форма випуску: шприц-туби по 10 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Протимаститні препарати

Мастифорт-Біо

Клоксафорт DC

Опис: однорідна маса жовтуватого кольору для інтрацистернального
введення.
Склад: хлоргексидину біглюконат, бензалконій хлорид, лікопен, пенетрант, формоутворювач.
Фармакологічні властивості: хлоргексидин – антисептична речовина з групи
бігуанідів, яка активна по відношенню до грампозитивних та грамнегативних
бактерій, дріжджових та пліснявих грибків, найпростіших та деяких вірусів.
Відмічена активність хлоргексидину майже не змінюється у присутності крові
та гною. При внутрішньоцистернальному застосуванні хлоргексидин значний
час залишається на поверхні епітеліальних клітин і не проникає у судинне русло.
Бензалконій хлорид – антисептична речовина з групи четвертинних амонійних
сполук. Активний по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій,
дріжджових та пліснявих грибків, найпростіших та деяких вірусів. Бензалконій
хлорид має властивості поверхнево-активної речовини, що при застосуванні
із хлоргексидином призводить до вираженого синергічного ефекту.
Лікопен – природній каротиноїд, який не володіє А-вітамінною активністю. Володіє антиоксидантними, цитопротекторними, протизапальними властивостями,
є стимулятором регенерації та інгібітором фіброзування.
Пенетрант, який входить до складу препарату, посилює проникнення діючих
речовин у епітеліоцити молочної залози та клітини мікроорганізмів.
Наповнювач володіє гіпертонічними властивостями, що призводить до видалення ексудату із зон запалення.
Застосування та дозування: лікування та профілактика маститів у великої
та дрібної рогатої худоби в період лактації.
Вміст однієї шприц-туби вводять в уражену, попередньо видоєну частку молочної залози, після чого її злегка масажують для рівномірного розподілу препарату по цистерні. Процедуру повторюють через кожні 12‑24 години до повного
видужання.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не змішувати з іншими препаратами. Препарат несумісний з йодом, солями металів
та аніонними миючими засобами (мило).
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмежень.
Форма випуску: шприц-туби по 10 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Опис: однорідна маса
жовтувато-білого кольору
для інтрацистернального
введення.
Склад: клоксациліну
бензатин – 150 мг, ампіциліну тригідрат – 50 мг, формоутворювач – до 1 мл.
Фармакологічні властивості: Клоксафорт DC – синергічна комбінація антибіотиків.
Клоксацилін та ампіцилін – напівсинтетичні речовина з групи пеніцилінів.
Активні по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Corynebacterium spp., тощо) та деяких грамнегативних мікроорганізмів
(Escherichia spp., Pseudomonas spp., тощо). Клоксацилін також проявляє активність по відношенню до штамів, що продукують бета-лактамазу. Механізм дії
клоксациліну та ампіциліну полягає у пригніченні синтезу білків клітинної стінки
мікробіальної клітини.
Пролонгована форма клоксациліну та ампіциліну дозволяє підтримувати довгий час високу концентрацію діючої речовини на місці введення.
Застосування та дозування: профілактика та лікування маститів у великої
та дрібної ротатої худоби у сухостійний період.
Вміст однієї шприц-туби вводять одноразово у кожну частку молочної залози,
після чого її злегка масажують для рівномірного розподілу препарату по цистерні.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не використовувати препарат під час лактації та менше, ніж за 30 діб до отелення.
Каренція: молоко, м’ясо – 28 діб.
Форма випуску: шприц-туби по 5 мл.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Препарати для зовнішнього застосування

Оксиспрей
Опис: рідина синього кольору у формі аерозолю.
Склад: окситетрацикліну гідрохлорид, генціанвіолет,
пропелент.
Фармакологічна дія: окситетрациклін – напівсинтетичний антибіотик тетрациклінового ряду широкого спектру
дії. Активний по відношенню до ряду грампозитивних
та грамнегативних бактерій (в тому числі і деяких анаеробів),
мікоплазм та хламідій.
Генціанвіолет є антисептичною речовиною з групи барвників, володіє бактерицидними та фунгіцидними властивостями.
Застосування: лікування та профілактика уражень шкіряного покриву (рани, дерматити), кігтів (травми, поверхневий
панарицій), копит та ратиць (міжпальцевий дерматит) у всіх
видів сільськогосподарських тварин.
Перед застосуванням струсити балон. Препарат наноситься на уражену ділянку шкіряного покриву тварин
шляхом розпилювання на відстані 10‑15 см від поверхні.
Обробку проводять 1‑2 рази на добу. Тривалість лікування
не повинна перевищувати 10 діб.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: продукцію тваринництва використовують
без обмежень.
Форма випуску: аерозольний балон місткістю 160 см3.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі
10-25°С.
Термін придатності: 3 рік.
Увага!!!
Не розпилювати поблизу вогню.
Не порушувати цілісність аерозольного балону.

Препарати для зовнішнього застосування

Кубафорт
Опис: рідина коричневого кольору зі специфічним запахом дьогтю у формі аерозолю.
Склад: дьоготь березовий, акриловий сополімер (плівкоутворююча основа), етилацетат, пропелент.
Фармакологічна дія: дьоготь березовий володіє антисептичною, протизапальною, кератопластичною, інсектицидною, акарицидною та репелентною дією. Дьоготь покращує
кровопостачання тканин, помірно подразнює нервові закінчення, стимулює ріст епітелію та загоєння ран. Дьоготь
володіє вираженою протимікробною дією, активний проти
аеробних та анаеробних бактерій, грибів.
Після розпилення препарату на поверхні шкіряного покриву та його похідних (копитний ріг тощо) утворюється
полімерна плівка, яка виконує роль пролонгованої основи.
Застосування: лікування та профілактика уражень шкіряного покриву (рани, дерматити, екземи), кігтів (травми,
поверхневий панарицій), копит та ратиць (гниття копитної
стрілки тощо) у всіх видів сільськогосподарських тварин.
Перед застосуванням струсити балон. Препарат наноситься на уражену ділянку шкіряного покриву тварин
шляхом розпилювання на відстані 15‑20 см від поверхні,
нанесення препарату повторюється 2‑3 рази після висихання
попереднього шару. Обробку проводять 1‑2 рази на добу.
Тривалість лікування – 3‑7 діб.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати котам.
Каренція: продукцію тваринництва використовують
без обмежень.
Форма випуску: аерозольний балон місткістю 160 см3.
Зберігання: в сухому темному місці при температурі 10-25°С.
Термін придатності: 3 рік.
Увага!!!
Не розпилювати поблизу вогню.
Не порушувати цілісність аерозольного балону.
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Препарати для зовнішнього застосування

Присипка копитна
Опис: порошкоподібна маса жовтого кольору.
Склад: окситетрациклін, перекисні сполуки калію, стрептоцид, оксид
цинку, стимулятор регенерації тканин.
Фармакологічні властивості: препарат володіє антисептичними, підсушуючими, ранозагоючими властивостями.
Призначення та застосування:
призначають великій та дрібній рогатій
худобі для лікування некробактеріозу,
копитної гнилі тощо.
Присипку наносять на попередньо
розчищену поверхню копита з подальшим механічним захищенням та фіксацією
пов’язками. Наступну обробку повторюють через 2‑3 доби, подальші (при необхідності) – через 5 діб
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмеження.
Форма випуску: полімерні пакети по 1000 г.
Зберiгання: сухе темне мiсце при температурі 10‑25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Препарати для зовнішнього застосування

Корнусан
Опис: рідина рожево-червоного кольору.
Склад: глутаровий альдегід, четвертинні амонійні сполуки, неіоногенні поверхнево-активні сполуки, ізопропіловий
спирт, пенетрант, барвник, наповнювач.
Властивості: Корнусан – комплексний
препарат для дезінфекції ратиць у худоби,
що є обов’язковим заходом у комплексі
міроприємств щодо профілактики та лікування захворювань рухового апарату
тварин.
Діючі речовини препарату володіють
високою дезінфікуючою властивістю по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (в тому числі їх спорових
форм), вірусів, грибів, найпростіших, водоростів.
Препарат містить комплекс поверхнево-активних речовин, які володіють
миючими властивостями, а наявність пенетранту стимулює проникнення дезінфектантів у товщу копитного рогу та шкіри.
Барвник, що входить до складу препарату, не тільки візуалізує ефект застосування, а й володіє антисептичними властивостями.
Препарат не володіє корозійними властивостями по відношенню до металів,
пластику, резини тощо, стабільний при високих та низьких температурах, зміщується з водою різної якості.
Застосування: препарат застосовують для одночасної мийки та санації ратиць
худоби, шляхом прогону через копитні ванни або експозиції кінцівки у певній
ємкості. Робочим є 1% розчин препарату (1 л на 100 л води).
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Препарати для зовнішнього застосування

Мазь іхтіолова 10%
Опис: однорідна маса темно-коричневого кольору із запахом іхтіолу.
Склад: іхтіол – 100 мг, мазева основа – до 1 г.
Фармакологічні властивості: мазь
іхтіолова має антисептичну, протизапальну, протинабрякову дію.
Призначення та застосування: мазь
іхтіолову застосовують для лікування
тварин з ураженнями шкіри різної етіології (дерматити, екземи, опіки, фурункульоз, піодермії, опіки та обмороження),
ураженнями копит, артритах, невралгія,
тендовагінітах, бурситах, маститах.
Мазь наносять тонким шаром, злегка
втираючи, на уражену ділянку шкіри
1‑2 рази на добу.
Протипоказання: індивідуальна
чутливість до компонентів препарату.
Каренція: продукцію тваринництва
використовують без обмеження
Форма випуску: полімерні контейнери по 900 г.
Зберігання: темне місце при температурі від 0 до 25°С
Термін придатності: 3 роки
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Препарати для зовнішнього застосування

Мазь Дібуфорт
Опис: густа однорідна маса білого
кольору зі специфічним запахом.
Склад: анальгін, метилсаліцилат,
диметилсульфоксид, мазева основа.
Фармакологічні властивості: мазь
Дібуфорт має протизапальну, зігріваючу
та протинабрякову дію.
Призначення та застосування: мастити, артрити, міозити, забиття тощо.
Мазь наносять тонким шаром, злегка
втираючи, на уражену ділянку шкіри.
Протипоказання: індивідуальна
чутливість до компонентів препарату,
захворювання печінки, нирок.
Форма випуску: полімерні контейнери по 200, 400 г.
Зберiгання: темне мiсце при температурі від 0 до 25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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Препарати для зовнішнього застосування

Мазь цинкова
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Опис: густа однорідна маса білого
кольору зі специфічним запахом.
Склад: окис цинку – 100 мг, мазева
основа – до 1 г.
Фармакологiчнi властивості: цинкова мазь має антисептичні, протизапальні, підсушуючі, адсорбуючі властивості.
Призначення та застосування: мазь
цинкову застосовують для лікування
тварин при дерматитах, піодермії, екземах, виразках тощо.
Мазь наносять тонким шаром, злегка
втираючи, на уражену ділянку шкіри
1‑2 рази на добу.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Каренція: продукцію тваринництва використовують без обмеження.
Форма випуску: полімерні контейнери по 200 г.
Зберiгання: темне мiсце при температурі від 0 до 25°С.
Термін придатності: 3 роки.
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