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БІОТЕСТЛАБ — українська компанія, яка понад 30 років спеціалізується 
на розробці, виробництві та реалізації ветеринарних препаратів. 
Входить до ТОП-20 світових лідерів за асортиментом вакцин. 
Компанія випускає продукцію на власних потужностях в Україні, 
оснащених сучасним обладнанням. Підприємство сертифіковане 
агенством DQS (Німеччина) згідно з ISO 9001:2015 (про впровадження 
системи якості), виробничі процеси відповідають вимогам GMP 
(Good Manufacturing Practice).

Мета колективу компанії БІОТЕСТЛАБ — створювати якісні та 
інноваційні продукти для здоров’я тварин та птиці. Компанія 
інвестує у сучасні фармацевтичні технології та біотехнології і прагне 
стати глобальним лідером, зробивши Україну одним із ключових 
постачальників ветеринарних препаратів у світі. 

У 2015 році БІОТЕСТЛАБ зробила перше постачання партії вакцин 
для птахів лінійки Полімун за кордон. На сьогодні продукція 
представлена   у понад 20 країнах.
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Вакцини41
Аутогенні вакцини

Ін'єкційні антибіотики
Пероральні антибіотики
Порошкові антибіотики
Зовнішні атибіотики

НПЗП

Протипаразитарні препарати

Кокцидіостатики

Препарати для
дезінфекції та гігієни

Вітамінно-мінеральні
препарати

Розріджувачі, краплі, тест-системи,
анестетики, гігієнічні засоби

Імуностимулятори

Урологічні препарати
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Розробка вакцини проти хвороби Ньюкасла

Заснування діагностичного центру

Міжнародний грант на розвиток діагностики

Виробництво вакцини проти міксоматозу

Розробка національної програми викорінення
хвороби Ауєскі

Широкі дослідження чутливості до бактерій.
Оновлення виробничого обладнання

Розробка унікального дезінфектанту

Початок виробництва аутогенних вакцин

Розробка вакцин для птиці та кролів,
препаратів для домашніх тварин
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ПРОДУКТИ стор.

ВАКЦИНИ ДЛЯ СВИНЕЙ
живі
СУІМУН КЧС ЛК-М, класична чума свиней (КЧС) • 7
СУІМУН ЕРІ, бешиха свиней • 8
СУІМУН АДІВАК +, хвороба Ауєскі • 9
інактивовані
СУІМУН ЕРІ інак, бешиха свиней • 10
СУІМУН ПАРВО ЕРІ інак, бешиха свиней, парвовірусна 
інфекція • 11

СУІМУН ЕДС, епідемічна діарея • 12
СУІМУН ТЕШЕН, хвороба Тешена • 13
СУІМУН АДІВАК, хвороба Ауєскі • 14
РОЗЧИННИК
РОЗЧИННИК ЖИВИХ ВАКЦИН • 15
ВАКЦИНИ ДЛЯ ВРХ
аутогенні
БОВІМУН АУТОВАК МАСТ, збудники маститу, виділені 
в цільовому господарстві • 16

інактивовані
БОВІМУН МАСТ, збудники маститу Strep. agalactiae, 
Strep. uberis, Staph. aureus, E. coli • 17

БОВІМУН НЕО, ротавірусна, коронавірусна інфекції, 
ешерихіоз, клостридіоз • 18

комбіновані
БОВІМУН 4, інфекційний ринотрахеїт, вірусна діарея, 
парагрип, респіраторно-синцитіальний вірус • 19

АНТИБІОТИКИ
пероральні розчини
ТИЛМІКОН-250,  розчин тилмікозину • • 20
ТРИКОЛІН, розчин енрофлоксацину, триметоприму та 
колістину сульфату • 21

ФЛОЦИН-100, розчин флуорфеніколу • 22
ЕНРОКОЛІН, розчин енрофлоксацину та колістину 
сульфату • • 23

ЕНРОКСАН-100, розчин енрофлоксацину • • 24
ін’єкційні
АМОКСАН ПРЕМІУМ, суспензія амоксициліну 
тригідрату, пролонгована, мікронізована • • 25

ДАНОКСАН-25, розчин данофлоксацину • • 26
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ПРОДУКТИ стор.

КЕТАФУР, суспензія цефтіофуру гідрохлориду та 
кетопрофену • 27

КЛАМОКСАН, суспензія амоксициліну та клавуланової 
кислоти • • 28

ОТЦ-200 П. Д., розчин окситетрацикліну, пролонгований • • • • 29
СПЕКТРАН, суспензія амоксициліну тригідрату та 
бетаметазону дипропіонату • • 30

ТІАПЛАЗМІН-100, розчин тіамулину гідроген фумарату • 31
ТІАПЛАЗМІН-200, розчин тіамулину гідроген фумарату • 32
ТИЛМІКОН-300, розчин тилмікозину • • • 33
ФАРМАКСИН-200, розчин тилозину тартрату • • • • 34
ФЛОЦИН-300, розчин флуорфеніколу • • • • 35
ЦЕФТІФУР-50, суспензія цефтіофуру • • 36
ЕНРОКСАН-50, розчин енрофлоксацину • • • • 37
ЕНРОКСАН-100, розчин енрофлоксацину • • • • 38
ЕНРОКСАН МАКС, суспензія енрофлоксацину, 
пролонгована • • 39

порошкові з водою та кормом
АМОКСАН-500, порошок амоксициліну тригідрату • 40
ДОКСАН-50, порошок доксицикліну гіклату • • 41
КОЛІДОКСИН, порошок доксицикліну гіклату та 
колістину сульфату • • 42

КОЛІСТО 6М, порошок колістину сульфату • • 43
КОЛІТИЛ-П, порошок тилозину тартрату та 
колістину сульфату • • 44

ОКСИКОЛІН, порошок окситетрацикліну гідрохлориду 
та колістину сульфату • • 45

ТІАМ 45, порошок тіамуліну гідроген фумарату • 46

ФАРМАДОКС П, порошок доксицикліну гіклату та 
тилозину тартрату • • • • 47

зовнішні
ФЛОКСИ-СПРЕЙ, розчин флуорфеніколу та 
генціанвіолету • • • • 48

НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ
КЕТОПРО-100, розчин кетопрофену • • 49
ТЕРМОНОРМ, порошок ацетилсаліцилової кислоти • • 50
КОКЦИДІОСТАТИКИ
ТОЛТРАСАН-50, пероральний розчин толтразурилу • • • • 51
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ПРЕПАРАТИ
ІВЕРОН-10, розчин івермектину • • • 52

NEW
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ПРОДУКТИ стор.

ДЕЗІНФІКУЮЧІ ТА МИЮЧІ ЗАСОБИ
ВІРОСАН, розчин бензалконію хлориду, глутарового 
альдегіду • • • • 53

ВІРОСАН МАКС, розчин бензалконію хлориду, 
глутарового альдегіду • • • • 55

ВІРОСАН Ф, розчин бензалконію хлориду, глутарового 
альдегіду, формальдегіду • • • • 57

ВІРОСАН Ф2, розчин бензалконію хлориду, глутарового 
альдегіду, формальдегіду • • • • 59

ФРОСТ, антифриз для дезінфікуючих засобів • • • • 61
ВІРОКЛІН-800, мийний технічний засіб • • • • 62
ПЕДІСАН, антисептичний розчин для обробки копит • • • 64
ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ
АМІНОВІТОЛ, пероральний розчин, вітамінно-
мінеральний комплекс • • • • 65

ГЕПАКАРНІТОЛ, пероральний розчин, гепатопротектор • • • • 66
L-ЦИН, розчин для ін’єкцій, комплекс вітамінів групи В, 
L-карнітину та бутафосфану • • • • 67
ФЕРУМ +, розчин для ін’єкцій, ферум тривалентний, 
протианемічний комплекс • • • • 69

ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
СТИМУЛ, розчин для ін’єкцій, комплекс біологічно 
активних речовин, імуностимулятор • • • • 70

ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ

4Д, розчинник для сперми кнурів 4-денний • 73
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SUIMUN CSF LK-M
СУІМУН КЧС ЛК-М
Вакцина проти класичної чуми свиней, жива

Склад
вірус класичної чуми свиней, штам ЛК-М ≥ 3,0 lg ТКІД50 в дозі;
Фармацевтична форма
Ліофілізат, або ліофілізат та розчинник.
Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист щепленого поголів’я від захворювання на класичну чуму свиней 
Поствакцинальний захист у свиней настає на 4-6 день після вакцинації і зберігається не менше 
одного року. Лікувальних властивостей не має.
Вид тварин
Свині.
Показання до застосування
Профілактика захворювання на класичну чуму свиней.
Взаємодія з іншими засобами
Вакцинацію іншими препаратами можна проводити не раніше ніж через 14 діб після введення 
вакцини проти класичної чуми свиней.
Особливі вказівки при вагітності, лактації
При загрозі виникнення захворювання свиноматок вакцинують одноразово незалежно від 
строку поросності та лактації. Вакцина не має негативного впливу під час вагітності та лактації.
Спосіб застосування та дози
Для розчинення вакцини використовують «Розчинник вакцини СУІМУН КЧС ЛК-М - вакцина 
проти класичної чуми свиней, жива» або стерильний фізіологічний розчин. Безпосередньо 
перед використанням вакцину розчиняють із розрахунку 2,0 мл розчинника на одну дозу.
Із флакону розчинника необхідно відібрати шприцем п’ять мілілітрів розчинника і перенести у 
флакон з ліофілізатом, злегка збовтати, до повного розчинення ліофілізату, відібрати шприцем 
розчинений матеріал та перенести до флакону з розчинником. Процедуру проводять двічі, 
для перенесення всього об’єму вірусу КЧС у флакон з розчинником.
Вакцину вводять внутрішньом’язово в ділянці шиї «за вухом» або внутрішньої поверхні стегна. 

Період очікування
Нуль діб.
Умови зберігання  
Вакцину зберігають у темному недоступному для дітей місці за температури від 2 до 8оС, або 
до мінус 20оС. Розчинник зберігають у темному не доступному для дітей місці за температури 
від 2 до 8оС
Термін придатності
24 місяці. Використати впродовж чотирьох годин з моменту її розчинення.

Флакони по 50, 100 доз

за 20-15 днів до 
осіменіння 

тварини віком від 
3 міс

супоросні свиноматки

одноразово незалежно від терміну 
супоросності та лактації

раз на рік з 30-45-
денного віку

ревакцинація через 3-4 тижні. 
Далі раз на рік

В благополучних господарствах В неблагополучних господарствах
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SUIMUN ERY
СУІМУН ЕРІ
Вакцина проти бешихи свиней, жива

Склад
Вакцинний штам WR2B бешихи свиней ≥ 4 х 106,0 живих бактерій в дозі.
Фармацевтична форма
Ліофілізат та розчинник.
Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист щепленого поголів’я від захворювання на бешиху свиней. Імунітет у 
свиней формується впродовж 8-10 днів після щеплення і захищає від захворювання на бешиху 
впродовж не менше 6 місяців. Не має терапевтичних властивостей.
Види тварин
Свині.
Показання до застосування
Профілактика бешихи свиней.
Взаємодія з іншими засобами
Застосовувати вакцину тваринам після лікування антибіотиками можна після періоду їх 
виведення (каренції) з організму. Вакцинувати свиней після застосування лікувальної сироватки 
проти бешихи дозволяється через 21 добу. В разі необхідності свиням дегельмінтизацію 
проводять до або через 2 тижні після вакцинації.
Особливі вказівки при вагітності, лактації
Для запобігання абортам, внаслідок стресу, не рекомендується вакцинувати поросних 
свиноматок за тиждень до опоросу. Лактуючих свиноматок вакцинують без обмежень.
Спосіб застосування та дози
Безпосередньо перед використанням вакцину розчиняють розчинником із розрахунку 2,0 мл 
на одну дозу. Вакцину вводять по 2,0 мл внутрішньом’язово в шию “за вухом” або підшкірно 
в складку гомілки. 

Період виведення
Нуль діб.
Умови зберігання
Вакцину зберігають в темному, не доступному для дітей місці, за температури від 2 до 8оС або 
до мінус 20оС. Розчинник зберігають в темному, недоступному для дітей місці, за температури 
від 2 до 8оС.
Термін придатності
12 місяців. 2 години після розчинення.

Флакони по 50 доз

починаючи з 2-місячного 
віку, з вагою 15 кг і більше

ревакцинація кожні 6 місяців
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SUIMUN ADIVAC+
СУІМУН АДІВАК+
Вакцина жива маркована gE-негативна
суха культуральна проти хвороби Ауєскі

Склад
Вірус хвороби Ауєскі, gЕ-негативний, штам «КБ» 
(штам Барта К61) ≥105 ТЦД50 в дозі
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Після вакцинації у свиней імунний захист настає через 48 годин, а оптимальний рівень імунітету 
формується впродовж 7 діб і зберігається до 6 місяців. Методом імуноферментного аналізу 
можна визначити в сироватках крові вакцинованих свиней рівень антитіл до глікопротеїну gE 
або gB, що дозволить відрізнити вакцинованих від інфікованих свиней.
Вид тварин
Свині.
Показания до застосування
Для профілактики хвороби Ауєскі.
Взаємодія з іншими засобами
В разі необхідності дегельмінтизацію тварин проводять за 2 тижні до вакцинації або через 2 
тижні після.
Особливі вказівки (при поросності, лактації)
Поросних свиноматок не рекомендується вакцинувати за тиждень до опоросу. Під час лактації 
застережень до вакцинації немає.
Спосіб застосування та дози
Вакцину безпосередньо перед застосуванням розчиняють препаратом «Розчинник живих 
вакцин» або стерильним фізіологічним розчином з розрахунку 2,0 мл на дозу. Вакцину 
вводять по 2,0 мл внутрішньом’язово в ділянці шийних м’язів або інтраназально по 1,0 мл в 
кожну ніздрю.

* Якщо в господарстві присутній інтенсивний тиск польового вірусу – протягом першого року 
проводять 4 масові вакцинації (кожні три місяці)
** Якщо інфікування поросят в господарстві має місце до 10-тижневого віку (раннє інфікування), 
то поросят вакцинують інтраназально по 1,0 мл в кожну ніздрю в підсисний період у віці 2-3 
тижні та дворазово внутрішньом’язово у віці 6-8 і 9-12 тижнів.
Оптимальну схему вакцинації для кожного господарства розробляють за результатами 
серологічного моніторингу проб сивороток крові свиней. 
Період виведення
Забій тварин на м’ясо не залежить від строку вакцинації.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці за температури від 2 до 8° С.
Термін придатності
18 місяців. Три години після першого відбору вакцини з флакону.

Флакони по 20, 50 доз

двічі з інтервалом 3-4 тижні

Масова вакцинація

Свиноматки і хряки Ремонтний молодняк Поросята**

9 тижнів 12 тижнівмасова вакцинація тричі на рік* 2 місяці до ревакцинація 
через 3-4 тижні

осіменіння

Далі:
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SUIMUN ERY INAC
СУІМУН ЕРІ ІНАК
Вакцина проти бешихи свиней, інактивована

Склад 
Вакцинний штам бешихи свиней Erysipelothrix rhusiopathiae WR2В ≥ 2 х 1010 КУО в дозі до інактивації 
Фармацевтична форма 
Суспензія. 
Імунобіологічні властивості 
У щеплених тварин через 2 тижні вакцина стимулює імунну відповідь, яка зберігається 
впродовж 6 місяців. Лікувальних властивостей не має.
Вид тварин 
Свині. 
Показання до застосування 
Профілактика бешихи свиней.
Взаємодія з іншими засобами 
Не виявлено.
Особливі вказівки при вагітності, лактації
Не рекомендується вакцинувати поросних свиноматок за тиждень до опоросу. Лактуючих 
свиноматок вакцинують без обмежень.
Спосіб застосування та дози
Вакцину вводять внутрішньом’язово в дозі по 2,0 мл в ділянку за вухом.
Свиноматок основного стада вакцинують одноразово за 2 тижні до осіменіння.

Період очікування
Нульовий. Забій тварин на м’ясо не залежить від терміну вакцинації.
Умови зберігання
Зберігати в темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2 до 80С.
Не заморожувати.
Термін придатності
24 місяці. Після першого відбору вакцини впродовж 3-х годин.

Флакони по 5, 25, 50 доз

Починаючи з 2-місячного 
віку, з вагою 15 кг і більше

Ревакцинація кожні 6 місяців
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Склад
До інактивації в мл:
збудник бешихи свиней штам WR2В ≥ 1 х 1010 КУО;
парвовірус свиней штам И-82 ≥ 9 lоg2 ГАО
Фармацевтична форма
Суспензія.
Імунобіологічні властивості
У щеплених тварин через 2 тижні вакцина стимулює імунну відповідь, яка зберігається 
впродовж поросності і підсисного періоду до ревакцинації перед наступним осіменінням.
Вид тварин
Свині.
Показання до застосування
Профілактика парвовірусної інфекції та бешихи свиней.
Протипоказання
Не дозволяється вакцинувати слабких та хворих тварин.
Застереження при застосуванні
Перед використанням вакцину підігрівають до кімнатної температури (20-250С), флакони 
ретельно струшують. При довготривалому зберіганні можливе утворення незначного осаду, 
що легко розбивається при зтрушуванні в гомогенну суспензію.
Взаємодія з іншими засобами
Для профілактики бешихи свиней для підсвинків з 2-х місячного віку рекомендується 
застосовувати Суімун Ері – живу вакцину проти бешихи свиней.
Особливі вказівки при вагітності, лактації
Не застосовують.
Спосіб застосування та дози
Вакцину вводять внутрішньом’язово в дозі по 2,0 мл в ділянку за вухом.

Період очікування
Нуль діб.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2 до 80С.
Термін придатності
24 місяці. Після першого відбору вакцини впродовж 3-х годин.

Флакони по 5, 25, 50 доз

SUIMUN PARVO ERY ІNAC
CУІМУН ПАРВО ЕРІ ІНАК
Вакцина проти парвовірусної інфекції та 
бешихи свиней, інактивована

одноразово за 2 тижні до осіменіння

двічі, за 6-5 і 2-1 тижні до першого осіменіння

у віці 6-7 місяців ревакцинація кожні 6 місяців

Свиноматки основного стада

Ремонтні свинки

Хряки-плідники
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SUIMUN PED
СУІМУН ЕДС
Вакцина проти епізоотичної діареї свиней,
інактивована

Склад
Одна доза вакцини містить:
вірус епізоотичної діареї свиней штам «U-14» > 104,0 ТЦД50/мл до інактивації
Фармацевтична форма
Суспензія.
Імунобіологічні властивості 
Вакцина стимулює утворення активного імунітету проти епізоотичної діареї у підсисних 
поросят через 14 діб після першого прийому молозива, що триває впродовж всього 
підсисного періоду, не має лікувальних властивостей.
Вид тварин 
Свині. 
Показання до застосування 
Для профілактики захворювання на епізоотичну діарею свиней шляхом утворення 
колострального імунітету у підсисних поросят.
Взаємодія з іншими засобами 
Не застосовувати одночасно з вакциною будь-які інші лікарські та профілактичні засоби.
Особливі вказівки при вагітності, лактації
Поросних свиноматок вакцинують за 5-4 та 3-2 тижні до опоросу.
Спосіб застосування та дози
Вакцину вводять свиноматкам внутрішньом’язово в ділянку за вухом по 2,0 мл за 5-4 та 3-2 
тижні до опоросу.

Побічні ефекти
У виключних випадках, у місці введення вакцини може спостерігатись припухлість, яка зникає 
без лікування через 1-2 доби.
Умови зберігання 
Вакцину зберігати у темному, недоступному для дітей місці за температури від 2 до 8°С, не 
заморожувати.
Термін придатності
24 місяці. Використати впродовж 3-х годин після першого відкриття (порушення 
закупорювання).

Флакони по 5, 25, 50, доз

за 5-4 і 3-2 тижні до опоросу

Свиноматки
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SUIMUN TESCHEN
СУІМУН ТЕШЕН
Вакцина проти хвороби Тешена, інактивована

Склад
Активнодіючі речовини:
Вірус хвороби Тешена, штам Закарпатський ≥ 8,2 lg ТЦД50/мл до інактивації.
Фармацевтична форма
Емульсія.
Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист щепленого поголів’я від захворювання на хворобу Тешена. 
Лікувальних властивостей не має. Імунітет у щеплених тварин формується впродовж 2-х 
тижнів після вакцинації і зберігається до 11 місяців.
Вид тварин
Свині.
Показання до застосування
Профілактика хвороби Тешена.
Взаємодія з іншими засобами
В разі необхідності, дегельмінтизацію проводять за два тижні до вакцинації свиней або через 
два тижні після неї.
Застосування під час вагітності та лактації
Поросних свиноматок вакцинують не пізніше, ніж за 7 днів до опоросу.
Спосіб застосування та дози
Вакцину вводять внутрішньом’язово в ділянці шиї або внутрішньої поверхні стегна поросятам 
віком до 60 днів у дозі 1,0 мл, свиням старшого віку – 2,0 мл.

Період виведення
Нуль діб.
Умови зберігання
В темному, не доступному для дітей місці за температури від 2 до 8оС. Не заморожувати! 
Термін придатності
24 місяці. Після першого відбору вакцини впродовж 3-х годин.

Флакони по 2, 5 доз

Від 60 днів

з 2-тижневого віку 
(доза 1,0 мл)

Ревакцинація в 3-місячному віці 
(доза 2,0 мл)

Разова доза 
2,0 мл

Ревакцинація всього стада 
через 10 місяців (доза 2,0 мл)

Свині старшого віку 
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SUIMUN ADIVAC
СУІМУН АДІВАК
Вакцина інактивована маркована 
gE-негативна проти хвороби Ауєскі

Склад
Вірус хвороби Ауєскі gE-негативний, штам «77/ЗВ» (клон штаму Barta К61) ≥ 8 lg ТЦД50 в мл до 
інактивації.
Фармацевтична форма
Емульсія.
Імунобіологічні властпвості
Вакцина забезпечує захист щепленого поголів´я від захворювання на хворобу Ауєскі. 
Лікувальних властивостей не має. Імунітет у тварин настає через 7-10 діб після вакцинації і 
зберігається до 6 місяців.
Методом імуноферментного аналізу можна визначити в сироватках крові вакцинованих 
свиней рівень антитіл до глікопротеїну gЕ або gВ, що дозволить відрізнити вакцинованих від 
інфікованих тварин.
Вид тварин
Свині, ВРХ, вівці, хутрові звірі та м’ясоїдні.
Показання до застосування
Для профілактики хвороби Ауєскі.
Взаємодія з іншими засобами
Не змішувати з іншими лікувальними та профілактичними засобами.
Застосування при вагітності та лактації
Ремонтних свинок вакцинують за два місяці до осіменіння. Під час лактації застережень до 
вакцинації немає.
Спосіб застосування та дози
Вакцину вводять внутрішньом’язово:
свиням в ділянці шийних м’язів або внутрішньої поверхні стегна: старшим 6-ти тижневого віку 
по 2,0 мл, молодшим по 1,0 мл.
Оптимальну схему вакцинації, для кожного господарства розробляють за результатами 
серологічного моніторингу проб сироваток крові свиней. Все поголів’я свиней, яке щеплюється 
вперше, вакцинують двічі з інтервалом 3-4 тижні (масова вакцинація).

* Якщо в господарстві присутній інтенсивний тиск польового вірусу протягом першого року 
проводять 4 масові вакцинації (кожні три місяці).
** Якщо інфікування поросят в господарстві має місце до 10-тижневого віку (раннє 
інфікування), то поросят вакцинують в дозі 1,0 мл з 15-ти денного віку, повторно - через 3-4 
тижні в дозі 2,0 мл 
Період виведення
Нуль днів.
Умови зберігання 
В темному, не доступному для дітей місці за температури від 2 до 8оС. Не заморожувати! 
Термін придатності
24 місяці. Після першого відбору вакцину у флаконі використати впродовж 3-х годин.

Флакони по 5, 25, 50 доз

двічі з інтервалом 3-4 тижні

Масова вакцинація

Поросята**

6-8 тижнів ревакцинація 
через 3-4 тижні

Свиноматки і хряки

масова вакцинація тричі на рік*

Далі:
Ремонтний молодняк

2 місяці 
перед

ревакцинація 
через 3-4 тижні

осіменіння
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Розчинник живих вакцин

Флакони зі скла або пластику по 10, 50, 100 та 
200 мл.

Склад
Хлорид натрію, калію хлорид, гідроортофосфат натрію двозаміщений, дігідроортофосфат 
калію, синтетичний харчовий барвник «синій патентований V Е 131», вода деіонізована.
Фармацевтична форма
Розчин.
Імунобіологічні властивості
Не має.
Вид тварин
Свині, кролі
Показання до застосування
Застосовують для розчинення препаратів: 
СУІМУН АДІВАК+ - вакцина жива маркована gE-негативна суха культуральна проти хвороби Ауєскі;
СУІМУН КЧС ЛК-М та СУІМУН КЧС ЛК-М Лайт - вакцин проти класичної чуми свиней, живих;
СУІМУН ЕРІ - вакцина проти бешихи свиней, жива.
Взаємодія з іншими засобами
Не застосовувати для розведення інших, крім вказаних препаратів.
Особливі вказівки
Не використовувати розчинник у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушенням 
укупорювання, зі зміною кольору та консистенції з закінченим терміном дії чи заморожений.
Спосіб застосування та дози
Розчинену вакцину вводять тваринам в дозах і способом вказаному в листівці-вкладці на 
застосування конкретної вакцини.
Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Умови зберігання
Зберігати в темному місці за температури від 2°С до 25°С.
Термін придатності
24 місяці. Після розчинення препарату використовувати в термін вказаний в листівці-вкладці 
на застосування вакцини.
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BOVIMUN AUTOVAC MAST
БОВІМУН АУТОВАК МАСТ
Вакцина проти маститу корів з аутогенних 
штамів, інактивована

Склад
Збудники маститу, виділені в господарстві у кількості не менше 1010КУО до інактивації кожного 
мікроорганізму в дозі.
Фармацевтична форма
Суспензія.
Імунобіологічні властивості
У щеплених тварин через 2 тижні після другої імунізації вакцина стимулює імунну відповідь, 
яка зберігається впродовж 6 місяців.
Вид тварин
Велика рогата худоба.
Показання до застосування
Профілактика маститів, що викликані бактеріальними збудниками.
Взаємодія з іншими засобами
Не рекомендується застосовувати разом з іншими лікувальними та профілактичними препаратами.
Особливі вказівки при вагітності, лактації
Введення вакцини слід проводити не пізніше ніж за 3-2 тижні до отелення.
Спосіб застосування та дози
В залежності від кількості виділених в господарстві збудників, які увійшли до складу 
вакцини, в дозі може бути 2 або 3 мл. Об’єм 1 дози вказано на етикетці.
Щепленню підлягають клінічно здорові тварини. Перед введенням вакцину підігрівають 
до 20-25оС, збовтують та вводять по 2,0-3,0 мл (в залежності від кількості виділених 
збудників) внутрішньом’язово в ділянку крупа або шиї.
Вакцинацію можна проводити наступними методами:

Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Умови зберігання
Зберігати в темному, недоступному для дітей місці за температури від 2 до 80С. Не заморожувати.
Термін придатності
12 місяців. Після першого відбору вакцину використати протягом 3-х годин.

Флакони по 10, 50 та 100 мл
Кількість доз у флаконі залежить від об’ему дози 
для кожного окремого господарства.

4-5 тижні3 тижні 3-2 тижні 50-60
день

Масова вакцинація - килимовий метод 
(всі дорослі тварини), вперше

Групова вакцинація - плановий метод (всі тільні тварини)

отеленнядо отелення після отеленнядо отелення
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BOVIMUN MAST
БОВІМУН МАСТ
Вакцина проти маститу корів полівалентна, 
інактивована

Склад
Одна доза вакцини (5,0 мл) містить: активнодіючі компоненти (до інактивації):
Streptococcus agalactiae, штам St.ag-19 ≥ 8,0 lg КУО;
Streptococcus uberis, штам St.ub-19 ≥ 8,0 lg КУО;
Staphylococcus aureus, штам Stap.au-19 ≥ 8,0 lg КУО;
Escherichia coli, штам UA J5 ≥ 9,0 lg КУО;
Фармацевтична форма
Суспензія.
Імунобіологічні властивості
У вакцинованих тварин через 8-10 діб після дворазового введення формується захисна імунна 
відповідь до вищезазначених збудників інфекційних маститів, що зберігається впродовж 6 
місяців..
Вакциновані корови через молозиво передають імуноглобуліни, що захищають 
новонароджених телят від зазначених інфекційних збудників.
Види тварин
Велика рогата худоба (ВРХ).
Показання до застосування
Профілактика клінічних та субклінічних маститів великої рогатої худоби.
Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії
Не вивчалась. Не змішувати з лікарськими та профілактичними препаратами в т.ч. 
компонентами інших серій вакцини БОВІМУН МАСТ.
Особливі вказівки при вагітності, лактації
Вакцинувати тільних тварин згідно з рекомендованими термінами. Лактуючих корів вакцинують 
без обмежень.
Спосіб застосування та дози
Вакцинацію проводять внутрішньом’язовим введенням по 5,0 мл в ділянку крупа одним із 
зазначених методів: 

Особливі застереження при використанні
Перед використанням вакцину підігрівають до температури 20-25 °С та ретельно струшують.
Не дозволяється вакцинувати клінічно хворих тварин та у стані виснаження.
Період виведення (каренції)
Нуль діб. Продукти забою, м’ясо та молоко від вакцинованих тварин реалізують без обмежень 
незалежно від термінів вакцинації.
Основні форми несумісності
Не застосовувати одночасно з іншими лікарськими та імунобіологічними препаратами.
Умови зберігання
Зберігати та транспортувати в темному, недоступному для дітей місці за температури від 
2 °С до 8 °С. При довготривалому зберіганні можливе утворення незначного осаду, що при 
струшуванні легко розбивається у гомогенну суспензію.
Не заморожувати.
Термін придатності
18 місяців. Після першого відбору вакцини протягом 3-х годин.

Флакони по 10, 20 доз

за 6-5 
тижнів2-3 тижні за 4-3 

тижнів
за 7-8 
тижнів

Килимовий метод (всі дорослі тварини) Плановий метод (усі тільні тварини)

отелення

Вакцинацію необхідно повторити при кожній тільності
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BOVIMUN NEO 
БОВІМУН НЕО
Вакцина проти ротавірусної, коронавірусної 
інфекцій, ешерихіозу та клостридіозу ВРХ, 
інактивована

Склад
Одна доза вакцини (2,0 мл) містить:
активнодіючі компоненти (до інактивації):
Ротавірус великої рогатої худоби, штам RP-182 ≥ 7,0 lg ТЦД50;
Коронавірус великої рогатої худоби, штам CV-315 ≥ 256 ГАО;
Escherichia coli, штам EC18 ≥ 9,0 lg КУО;
Clostridium perfringens тип С, штам Cl.p.-19, анатоксин ≥ 20,0 МО;
Фармацевтична форма
Суспензія.
Імунобіологічні властивості
Дія препарату полягає у формуванні специфічного імунітету до збудників ротавірусної та 
коронавірусної інфекцій, ешерихіозів та клостридіозів великої рогатої худоби в організмі 
вакцинованих корів (або нетелів) після дворазової імунізації. Антитіла, що утворились, передаються 
колострально з молозивом і забезпечують пасивний захист новонароджених телят від ротавірусної 
та коронавірусної інфекцій, ешерихіозів та клостридіозів до 45 діб життя. Вакцина лікувальних 
властивостей не має.
Види тварин
Велика рогата худоба (ВРХ).
Показання до застосування
Профілактика у новонароджених телят діареї, викликаної ротавірусною інфекцією, коронавірусною 
інфекцією, ешерихіями колі, що мають фактор адгезії К99, та клостридіями перфрінгенс типу С.
Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії
Немає відомостей щодо безпечності та ефективності застосування препарату з іншими засобами, 
тому не рекомендується одночасне застосування вакцини БОВІМУН НЕО з іншими лікувальними та/
або профілактичними препаратами.
Особливі вказівки при вагітності, лактації
Вакцину застосовують тільним коровам або нетелям в рекомендованих дозах.
Спосіб застосування та дози
Перед вакцинацією флакон з вакциною необхідно підігріти до температури 20-25 °С та ретельно 
збовтати. Вакцину застосовують дворазово внутрішньом’язово в круп по 2 мл, дотримуючись 
правил асептики. 

Рівень захисту телят залежить від часу випоювання, якості та кількості молозива, тому необхідно 
звернути особливу увагу на забезпечення телят достатньою кількістю молозива від вакцинованих 
корів. Перші порції молозива після отелення випоюють новонародженим телятам не пізніше 6 
годин після народження. Далі молозиво від вакцинованих корів, отримане в перші 6-8 видоювань 
після отелення, рекомендується збирати та зберігати в охолодженому (за температури 2-8 °С) або в 
замороженому стані. Підігрів або розморожування молозива проводять за температури не вище 42 
°С. Збірне молозиво від вакцинованих корів (6-8 видоювань) рекомендується випоювати кожному 
теляті по 2,5-3,5 л/добу протягом перших двох тижнів життя. Не лікує!
Особливі застереження при використанні
Не використовувати пошкоджену, протерміновану, заморожену вакцину
Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Основні форми несумісності
Не застосовувати одночасно з іншими лікарськими та імунобіологічними препаратами.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці за температури від 2 до 8 ˚С. Не заморожувати.
Термін придатності
18 місяців. Вміст флакону необхідно використати впродовж 3-х годин після першого відкриття .

Флакони по 5, 25, 50 доз

за 7-6 
тижнів

за 3-4 
тижні

за 3-6 
тижнів

отелення

Первинна вакцинація Ревакцинація

отелення
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BOVIMUN 4
БОВІМУН 4
Вакцина проти інфекційного ринотрахеїту, 
вірусної діареї, парагрипу, респіраторно-
синцитіального вірусу

Склад
До складу вакцини входять два компоненти (суспензія в якості розчинника ліофілізату та 
ліофілізат) з однаковою кількістю доз. Одна доза препарату містить:
Вакцинні штами в суспензії (до інактивації):
вірус ринотрахеїту ВРХ, штам «BМ» ≥ 107,0 ТЦД50;
вірус парагрипу-3 (РІ-3), штам «BR-11» ≥ 480 ГАО;
вірус діареї ВРХ, штам «D-13» ≥106,0 ТЦД50;
Вакцинний штам в ліофілізованому компоненті:
Живий вірус респіраторно-синцитіальної хвороби ВРХ, штам “РС-09” ≥104,0 ТЦД50.
Фармацевтична форма
Суспензія і ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцина стимулює утворення активного імунітету проти респіраторно-репродуктивного 
комплексу захворювань ВРХ (інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3, вірусної діареї та 
респіраторно-синцитіальної хвороби), не має лікувальних властивостей.
Вид тварин
Велика рогата худоба (ВРХ).
Показання до застосування
Для профілактики захворювання великої рогатої худоби на інфекційний ринотрахеїт, вірусну 
діарею, парагрип-3 та респіраторно-синцитіальну інфекцію ВРХ.
Взаємодія з іншими засобами
Не вивчалися, тому не рекомендується застосовувати одночасно з іншими вакцинами та 
терапевтичними засобами. Не змішувати компоненти вакцини з різних серій.
Особливі вказівки при вагітності, лактації
Застосовування на будь-якій стадії тільності та лактації не викликає негативної реакції.
Спосіб застосування та дози
5 мл вакцинної суспензії перенести шприцем у флакон з ліофілізованим компонентом, злегка 
збовтати до повного розчинення ліофілізату, відібрати шприцем розчинений матеріал та 
перенести до флакону з суспензією. Провести процедуру повторно для повного перенесення 
розчиненого ліофілізованого компоненту у флакон з суспензією. Вакцину застосовувати 
внутрішньом’язово в ділянку шийних м’язів. Дозування: тваринам, починаючи з 4-х тижневого 
віку, незалежно від ваги, віку та статі вводять по 3 мл вакцини.

В подальшому вакцинацію проводять раз на рік 
Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Умови зберігання
Зберігати за температури від 2 до 8 °С у темному, недоступному для дітей місці.
Не заморожувати.
Термін придатності
18 місяців з дати виготовлення. Вакцину використовувати впродовж 3-х годин після 
розчинення.

Флакони по 10 або 30 доз

до першого осіменіння

60-50 діб 30-20 діб

дворазово з інтервалом 21-30 діб

Бики

Корови та телята
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ТИЛМІКОН-250
Розчин для перорального застосування

Опис
Прозора рідина від світло-коричневого до коричневого кольору.
Склад
100 мл препарату містять діючу речовину тилмікозин - 25 г.
Допоміжні речовини: проніленгліколь, спирт бензиловий, вода очищена.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01- антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01FA91 - Тилмікозин.
Тилмікозин - навіпсинтетичний антибіотик макролідної групи, який у малих концентраціях 
діє бактеріостатично, а у великих — бактерицидно на грампозитивні та грамнегативні 
мікроорганізми.
Застосування
Телята (віком до 3 місяців): лікування тварин при захворюваннях органів дихання, що 
спричинені Mycoplasma bovis, М. dispar, Pasteurella multocida, P. haemolytica та іншими 
мікроорганізмами, чутливими до тилмікозину.
Свині: лікування тварин, хворих на пневмонію, що спричинені Mycoplasma hyopneumoniae, 
Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae та іншими мікроорганізмами, чутливими 
до тилмікозину.
Дозування
Перорально у дозах:

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

телята віком 
до 3 місяців

з питною водою або замінником 
молока 1 мл препарату на 20 кг маси 
тіла 1 раз на добу 3-5 діб

м’ясо - 42 доби

свині 80 мл препарату на 100 л питної води 
щодобово м’ясо - 14 діб

Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
2 роки.
Термін придатності після першого відбору препарату 14 діб при умові зберігання в темному, 
місці за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності після розведення у питній воді 24 години.
Термін придатності після розведення в заміннику молока 4 години.

Флакони з полімерних матеріалів 1000 мл



20 21   |   +380 44 245-77-25   |   www.biotestlab.ua    www.biotestlab.shop |   0 800 213-235   |  

АН
ТИ

БІ
О

ТИ
КИ

  |
 П

ЕР
РО

РА
ЛЬ

НІ

ТРИКОЛІН
Розчин для перорального застосування

Флакони з полімерних матеріалів 10 та 1000 мл

Опис
Прозорий розчин від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.
Склад
100 мл препарату містить діючі речовини:
енрофлоксацин - 10,0 г;
триметоприм - 3,0 г;
колістину сульфат - 50000000 MO.
Допоміжні речовини:
спирт бензиловий, вода очищена.
Фармакологічні властивості
АТСvet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01RA96 - хінолони, комбінації з іншими протимікробними препаратами.
ТРИКОЛІН – комплексний препарат, терапевтичний ефект якого обумовлений синергічним 
впливом діючих компонентів препарату: енрофлоксацину, триметоприму та колістину 
сульфату. Енрофлоксацин належить до групи фторхінолонів. Механізм дії енрофлоксацину 
полягає у інгібуванні ДНК-гірази бактерій, тим самим, не допускаючи процесу реплікації ДНК, і 
порушенні цілісності мембрани бактеріальної клітини, що призводить до її загибелі. 
Застосування
Лікування телят (до 3-х місячного віку), свиней при захворюваннях органів дихання та травного 
каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину, триметоприму, 
колістину та їх комбінацій. 
Дозування
Перорально з питною водою.

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція
телята віком 
до 3 місяців

0,5 - 1,0 мл на 10 кг маси тіла один раз 
на добу 3-5 діб м’ясо - 14 діб

Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
2 роки. Термін придатності після першого відкриття флакону 14 діб за умови зберігання його у 
темному місці за температури від 5 °С до 25 °С. Після розведення водою, препарат необхідно 
використати впродовж 24 год.
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ФЛОЦИН-100
Розчин для перорального застосування

Флакони з полімерних матеріалів 1000 мл

Опис
Безбарвна або світло-жовта прозора рідина.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовипу: флуорфенікол - 100 мг. Допоміжні речовини: спирт 
бензиловий, поліетиленгліколь, метилпіролідон.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01BA90 - Флуорфенікол..
Застосування
Свині: лікування тварин, хворих на гемофільозну плевропневмонію, атрофічний риніт, хворобу 
Глессера (гемофільозний полісерозит), актинобацилярну плевропневмонію, пастерельоз, 
диплококову септицемію, стрептококову та стафілококову інфекції, мікоплазмоз, вторинну 
інфекцію, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

свині
10 мл на 100 кг маси тіла (10 мг 
флуорфеніколу на 1 кг маси тіла) 
щодобово

7 діб м’ясо - 20 діб

При застосуванні препарату ФЛОЦИН-100 через дозатор (медікатор), використовують 
нерозведений препарат або готують маточний водний розчин із питною водою у співвідношенні: 
1 л препарату не менше, ніж на 40 л питної води! Кількість препарату розраховують згідно з 
рекомендаціями по дозуванню. Не рекомендується змішувати ФЛОЦИН-100 в одній ємності з 
іншими лікарськими засобами.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відкриття флакону - 14 діб, за умови зберігання його в темному місці за 
температури від 5°С до 25 °С. Після розведення розчин з препаратом необхідно використати 
протягом 24 год.
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ЕНРОКОЛІН
Розчин для перорального застосування

Флакони з полімерних матеріалів 1000 мл

Опис
Прозора рідина від світло-жовтого до світло-коричневого кольору.
Склад
100 мл препарату містять діючі речовини:
енрофлоксацин – 10,0 г; колістину сульфат - 100 000 000 МО.
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, кислота молочна, вода очищена.
Фармакологічні властивості
ATC vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01RA95 – Поліміксини, комбінації з іншими протимікробними препаратами.
ЕНРОКОЛІН - комплексний препарат, терапевтичний ефект якого обумовлений синергічним 
впливом діючих компонентів препарату: енрофлоксацину та колістин сульфату.
Енрофлоксацин належить до групи фторхінолонів. Енрофлоксацин діє бактерицидно проти 
грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів. 
Колістин - антибіотик групи поліміксинів діє бактерицидно на грамнегативні бактерії.
Застосування
Лікування телят (до 3-х місячного віку), свиней при захворюваннях органів дихання та травного 
каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину та колістину.
Дозування
Перорально з питною водою один раз на добу.

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція
телята до 3-х 
місячного віку, 
свині

0,5 мл/кг маси тіла; 5-7 діб м’ясо - 12 діб

Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відкриття флакона - 14 діб за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5 °С до 25 °С. Після розведення розчин з препаратом необхідно використати 
протягом 24 год.
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Флакони з полімерних матеріалів 1000 мл

ЕНРОКСАН-100
Розчин для перорального застосування

Опис
Прозорий розчин від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину: енрофлоксацин – 100 мг. Допоміжні речовини:
спирт, кислота калію гідроксид, динатрію едетат (трилон Б), вода очищена.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. АТС vet код QJ01MA90.
Енрофлоксацин діє бактерицидно проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, а 
також діє проти мікоплазм (Mycoplasma spp.) та хламідій(Chlamydia spp.).
Максимальна концентрація препарату в крові спостерігається через 1,5-2 години 
після застосування препарату і зберігається впродовж 6 годин. Період напіввиведення 
енрофлоксацину складає 2-7 годин, залежно від виду тварин. Терапевтична концентрація 
зберігається впродовж 24 годин. Енрофлоксацин частково метаболізується в печінці з 
утворенням ципрофлоксацину, який також діє антибактеріально. Енрофлоксацин виводиться 
з організму переважно з сечею і жовчю.
Застосування
Лікування свиней, телят (до 3-х місячного віку), хворих на мікоплазмоз, а також при 
захворюваннях травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, шкіри, що 
спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину. 
Дозування
Перорально з питною водою у дозах:

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція
телята до 3-х 
місячного віку, 
свині

2,5-5,0 мг/кг маси тіла (по ДР)
0,25-0,5 мл/10 кг маси (Енроксан-100) 3-5 діб м’ясо - 12 діб

На час лікування тварини повинні отримувати воду тільки з препаратом. Кожні 24 години слід 
готувати свіжий розчин препарату.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° С до 25° С. 
Термін придатності
2 роки. Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5° С до 25° С. Після розведення розчин з препаратом необхідно використати 
впродовж 24 годин.
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АМОКСАН ПРЕМІУМ
Суспензія для ін’єкцій

Опис
Суспензія від біло-кремового до світло-жовтого кольору.
Опис
1 мл препарату містить діючу речовину:
амоксицилін (у формі мікронізованого амоксициліну тригідрату високої хімічної чистоти) - 150,0 мг.
Допоміжні речовини: бензиловий спирт, бутилгідрокситолуол, бутилгідроксианізол, 
пропіленгліколь дикаприлат/дикапрат.
Фармакологічні властивості
ATC vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01CA04 – Амоксицилін.
Застосування 
Велика рогата худоба, вівці, кози: лікування тварин при захворюваннях травного каналу 
(ентерит, гастроентерит, гастроентероколіт), органів дихання (бронхіт, бронхопневмонія, 
риніт) та сечостатевої системи (метрит, ендометрит, цистит, уретрит, пієлонефрит), суглобів, 
шкіри та м’яких тканин (пупкові інфекції, рани,абсцеси), що спричинені мікроорганізмами, 
чутливими до амоксициліну.
Свині: лікування тварин при захворюваннях травного каналу (ентерит, гастроентерит, 
гастроентероколіт), органів дихання (бронхіт, бронхопневмонія, риніт) та сечостатевої системи 
(метрит, ендометрит, цистит, уретрит, пієлонефрит, мастит, агалактія), суглобів, шкіри та 
м’яких тканин (пупкові інфекції, рани, абсцеси, запалення), лептоспіроз, актиномікоз, бешиху, 
парагрип і паратиф, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ 1 мл препарату на 10 кг маси 
тіла (еквівалентно 15 мг 
амоксициліну на 1 кг маси 
тіла).

Внутрішньом’язово 
одноразово. 

За необхідності повторну 
ін’єкцію проводять через 

48 годин.

м’ясо - 18 діб
молоко - 3 доби

свині м’ясо - 20 діб

Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 50 до 250С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відбору з флакону - 28 діб за умови зберігання його у сухому, темному 
місці за температури від 50 до 250С. 

Флакони по 10, 100 та 250 мл
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ДАНОКСАН-25
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозора світло-жовта рідина без видимих механічних частинок. 
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину: данофлоксацин (у формі данофлоксацину мезилату) - 25 мг.
Допоміжні речовини: кислота молочна, натрію метабі-сульфіт, спирт бензиловий, натрію 
гідроксид, вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості 
АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01MA92 - Данофлоксацин.
Данофлоксацин – це антибіотик широкого спектру дії, який належить до групи фторхінолонів 
ІІІ покоління. Механізм його дії базується на деактивації бактеріального ферменту ДНК-гірази, 
який необхідний для транскрипції бактеріальної ДНК.
Препарат активний до грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, мікоплазм.
Застосування
Лікування великої рогатої худоби та свиней при захворюваннях органів дихання і травного 
каналу, що спричинені мікроорганізмами чутливими до данофлоксацину.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ підшкірно 0,5 мл препарату 
на 10 кг маси тіла

3 доби,
при необхідності курс 

лікування можна 
продовжити ще на 2 доби.

м’ясо - 5 діб
молоко - 4 доби

свині внутрішньом’язово 0,5 мл 
препарату на 10 кг маси тіла м’ясо - 3 доби

Об’єм введеної дози не повинен перевищувати 20 мл для великої рогатої худоби, 5 мл - для 
свиней.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
2 роки.
Після першого відбору з флакону - 14 діб за умови зберігання його у сухому, темному місці за 
температури від 5 °С до 25 °С.

Флакони по 100 мл



26 27   |   +380 44 245-77-25   |   www.biotestlab.ua    www.biotestlab.shop |   0 800 213-235   |  

АН
ТИ

БІ
О

ТИ
КИ

  |
 ІН

’Є
КЦ

ІЙ
НІ

КЕТАФУР
Суспензія для ін’єкцій

Опис
Суспензія для ін’єкцій від білого до світло-жовтого кольору. 
Склад
1 мл препарату містить діючі речовини:
цефтіофуру гідрохлорид — 50 мг;
кетопрофен — 150 мг.
Допоміжні речовини: бензиловий спирт, бутилгідроксианізол, бутилгідрокситолуол, 
пропіленгліколь дикаприлат/дикапрат, сорбітан олеат (СПАН 80). 
Фармакологічні властивості 
ATC-VET КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ КОД: QJ01 — АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ 
СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. QJ01DD99 — ЦЕФТІОФУР, КОМБІНАЦІЇЇ.
Цефтіофур — антибіотик цефалоспоринового ряду третього покоління. Має широкий спектр дії. 
Кетопрофен є похідним пропіонової кислоти з групи карбонових кислот, має знеболюючий 
та жарознижуючий ефекти. Кетопрофен діє на центральну нервову систему, пригнічуючи 
сприйняття болю. Після внутрішньом’язового введення швидко всмоктується. Понад 98% 
кетопрофену зв’язується з протеїнами плазми крові та концентрується в запалених тканинах. 
Максимальна концентрація у плазмі крові досягається протягом чотирьох годин. Період 
напіввиведення становить близько чотирьох годин. 
Застосування
КЕТАФУР застосовують для лікування великої рогатої худоби, хворої на некробактеріоз та 
ендометрит, а також при захворюваннях органів дихання, які супроводжуються лихоманкою та 
болем, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до цефтіофуру. 
Дозування
Внутрішньом’язово один раз на добу

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ
1 мл на 50 кг маси тіла 
тварини (1 мг цефтіофуру і 3 
мг кетопрофену на 1 кг маси 
тіла тварини)

- при захворюваннях органів 
дихання 3-5 діб, 

- при некробактеріозі 3 доби, 
- при ендометриті 5 діб

м’ясо - 8 діб
молоко - 0 діб

Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°С до 25°С.
Термін придатності
24 місяці. Після першого відбору з флакона препарат необхідно використати протягом 28 діб, за 
умови зберігання його в темному місці за температури від 5°C до 25°C.

Флакони по 100 мл
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КЛАМОКСАН
Суспензія для ін’єкцій

Опис
Суспензія для ін’єкцій від білого до світло-жовтого кольору. 
Склад
1 мл препарату містить діючі речовини:
амоксицилін (у формі амоксициліну тригідрату) - 140 мг;
клавуланову кислоту (у формі клавуланату калію) - 35 мг;
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, бутилгідрокситолуол, бутилгідроксіанізол, 
пропіленгліколю дикаприлат/дикапрат, кремнію діоксид колоїдний. 
Фармакологічні властивості 
АТС vet класифікаційний код 0101- антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. 001СВО2 - Амоксицилін та інгібітор ферменту. 
Амоксицилін порушує синтез бактеріальної клітинної стінки шляхом інгібування ензимів 
транспептидаза та карбоксипептидаза, що викликає осмотичний дисбаланс та загибель 
бактерії у фазі росту. Він володіє широким спектром антимікробної дії проти грампозитивних та 
грамнегативних мікроорганізмів.
Застосування
Лікування великої рогатої худоби при захворюваннях органів дихання (бронхіт, бронхопневмонія, 
риніт), сечостатевої системи (метрит, цистит, уретрит, пієлонефрит), суглобів, шкіри та м’яких 
тканин (в тому числі абсцеси), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну та 
клавуланової кислоти. Лікування свиней хворих на синдром ММА (мастит-метрит-агалактія), 
а також при захворюваннях органів дихання (бронхіт, бронхопневмонія, риніт), суглобів, 
шкіри та м’яких тканин (в тому числі абсцеси), що спричинені мікроорганізмами, чутливими 
до амоксициліну та клавуланової кислоти. Використання препарату має ґрунтуватися на 
дослідженні чутливості мікроорганізмів до амоксициліну та кислоти клавуланової та з 
урахуванням місцевих рекомендацій.
Дозування
Внутрішньом’язово 1 раз на добу

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція
ВРХ 1 мл препарату на 20 кг маси тіла 

(еквівалентно 7 мг амоксициліну та 
1,75 мг клавуланової кислоти на 1 кг 
маси тіла)

 3-5 діб
м’ясо - 42 доби
молоко - 60 год

свині м’ясо - 31 добу

Для набирання використовувати тільки сухі шприци та сухі голки, діаметром не менше ніж 
0,8 мм. Перед набиранням протерти ковпачок серветкою, зволоженою у антисептичному 
розчині. Після введення зробити легкий масаж у місці ін’єкції. В одне місце ін’єкції можна 
вводити не більше 20 мл — для великої рогатої худоби, 5 мл — для свиней. 
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°С до 25°С.
Термін придатності
24 місяці.
Після першого відбору з флакона препарат необхідно використати протягом 28 діб, за умови 
зберігання в темному місці за температури від 5°С до 25°С.

Флакони по 100 мл
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Опис
Прозора рідина від темно-жовтого кольору до коричневого кольору. 
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину окситетрациклін (у формі окситетрацикліну дигідрату) 
– 200 мг.
Допоміжні речовини: метилпіролідон, полівінілпіролідон, магнію оксид, натрію 
гідроксиметансульфінат, етаноламін, вода для ін’єкцій. 
Фармакологічні властивості 
ATCVET класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01АА06 - окситетрациклін.
ОТЦ-200 П.Д. – антибіотик пролонгованої дії, що містить окситетрациклін як діючу речовину. 
Окситетрациклін – антибіотик групи тетрацикліну, діє бактеріостатично. Окситетрациклін 
активний до більшості грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів.
Застосування
Лікування тварин при первинних і вторинних гострих і хронічних інфекціях травного каналу, 
сечовивідних і статевих шляхів і, особливо, респіраторних інфекціях, а також інфекціях 
локомоторної системи (кістки, суглоби, м’язи), інфекціях пупка, шкіри і слизових оболонок, які 
спричинені мікроорганізмами чутливими до окситетрацикліну. Профілактика бактеріальних 
ускладнень, спричинених шкідливим впливом стрессу при транспортуванні, пересуванні або 
зміні раціону, а також профілактика можливих інфекцій під час пологів, операції або після них.
Велика рогата худоба, вівці, кози: лікування тварин, хворих на вторинні інфекції при вірусній 
пневмонії; бактеріальний ентерит (колібацильоз), застуда при транспортуванні.
Свині: ензоотична пневмонія, плевропневмонія, ММА-синдром, атрофічний риніт, панарицій, 
лептоспіроз, лістеріоз, бактеріальний ентерит.
Дозування
Внутрішньом’язово, поросятам менше 10 кг підшкірно.

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція
ВРХ, вівці, 
кози, свині

1 мл препарату на 10 кг маси тіла (20 
мг діючої речовини на 1 кг маси тіла)

одноразово, при 
необхідності 

повторити через 
72 години

м’ясо - 21 діб
молоко - 7 дібпоросята 

менше 10 кг

1 мл на тварину; при лікуванні 
поросят з діагнозом атрофічний 
риніт, препарат вводять на 3, 12, і 21 
добу життя в дозі 1 мл на тварину

ягнята 2 мл на тварину

Якщо об’єм дози ін’єкції перевищує 20 мл - для великої рогатої худоби, 10 мл для свиней, 5 мл 
для овець та кіз, її розділяють і вводять у два різні місця.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°С до 25°С.
Термін придатності
24 місяці.
Після першого відбору з флакона препарат необхідно використати протягом 28 діб, за умови 
зберігання в темному місці за температури від 5°С до 25°С.

ОТЦ-200 П.Д.
Розчин для ін’єкцій

Флакони по 100 мл
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СПЕКТРАН
Суспензія для ін’єкцій

Опис
Суспензія від біло-кремового до світло-жовтого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючі речовини:
амоксицилін (у формі амоксициліну тригідрату) – 150,0 мг.;
бетаметазону дипропіонат (в перерахунку на бетаметазон) – 0,5 мг.;
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, бутилгідрокситолуол, бутилгідроксианізол, алюмінію 
стеарат, пропіленгліколь дікаприлат/дікапрат.
Фармакологічні властивості
СПЕКТРАН - комплексний препарат, що має виражену протимікробну та протизапальну дію. 
Діючими речовинами СПЕКТРАНУ є антибіотик амоксицилін, та кортикостероїд бетаметазон; 
амоксицилін - має широкий спектр протимікробної дії, бетаметазон - посилює протизапальні 
процеси в організмі, запобігає виникненню можливих алергічних реакцій (в тому числі на 
компоненти препарату).
Застосування
Лікування великої рогатої худоби та свиней: при захворюваннях органів дихання (бронхіт, 
бронхопневмонія, риніт) що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.
Дозування
Внутрішньом´язово або підшкірно

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ
1 мл на 10 кг маси тіла 

одноразово,
при необхідності препарат 

вводять повторно через 48 годин

м’ясо - 42 доби
молоко - 3 доби

свині м’ясо - 31 доба

Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
2 роки.
Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання його у сухому, темному місці за 
температури від 5 °С до 25 °С. 

Флакони по 10, 50 та 100 мл
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ТІАПЛАЗМІН-100
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину:
тіамулін (у формі тіамуліну гідроген фумарату) - 100 мг.
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, поліетиленгліколь, пропіленгліколь, вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01XX92 - Тіамулін. Тіамулін є бактеріостатичним напівсинтетичним 
антибіотиком плевромутилінової групи, діє на рибосомному рівні, гальмуючи протеїновий 
синтез бактерій.
Застосування
Лікування свиней, хворих на дизентерію, ілеїт (проліферативна ентеропатія), спірохетний 
ентероколіт, ензоотичну бронхопневмонію, актинобацилярну плевропневмонію і 
мікоплазмозний артрит, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тіамуліну.
Дозування
Внутрішньом`язово у дозах:

Показання Дозування Курс лікування Каренція
Дизентерія, спірохетоз,
проліферативна 
ентеропатія та 
ентероколіт

2,0 мл/25 кг маси тіла 
(8 мг/кг маси тіла) 

одноразово (у важких 
випадках ін’єкцію 

повторюють через 24 год.)

м’ясо - 10 дібЕнзоотична 
бронхопневмонія та 
мікоплазмозний артрит

3,0 мл/25 кг маси тіла 
(12 мг/кг маси тіла)

1 раз на добу, протягом 
3 дібПлевропневмонія, 

викликана Actinobacillus 
spp.

4,0 мл/25 кг маси тіла 
(16 мг/кг маси тіла)

Кількість препарату для введення в одне місце ін’єкції має становити не більше 2,5 мл.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.
Термін придатності
2 роки.
Після першого відбору з флакону - 28 діб за умови зберігання його у темному місці за температури 
від 5 до 25 °С.

Флакони по 100 мл
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ТІАПЛАЗМІН-200
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину:
тіамулін – 200 мг (у формі тіамуліну гідроген фумарату).
Допоміжні речовини: спирт етиловий, натрію гідроксид, спирт бензиловий, пропіленгліколь, 
вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01XX92 – Тіамулін.
Тіамулін діє проти грампозитивних та грамнегативних бактерій; мікоплазм; лептоспір; спірохет; 
трепонем та хламідій.
Застосування
Лікування свиней, хворих на дизентерію, ілеїт (проліферативна ентеропатія), спірохетний 
ентероколіт, ензоотичну бронхопневмонію, актинобацильозну плевропневмонію і 
мікоплазмозний артрит, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тіамуліну.
Дозування
Внутрішньом’язово у дозах:

Показання Дозування Курс лікування Каренція
Дизентерія, спірохетоз,
проліферативна 
ентеропатія та 
ентероколіт

1,0 мл/25 кг маси тіла 
(8 мг/кг маси тіла) 

Одноразово,
 (у важких випадках 
ін’єкцію повторюють 

через 24 години)

м’ясо - 10 дібЕнзоотична 
бронхопневмонія та 
мікоплазматичний артрит

1,5 мл/25 кг маси тіла 
(12 мг/кг маси тіла)

1 раз на добу, протягом 
3 дібПлевропневмонія, 

викликана Actinobacillus 
spp.

2,0 мл/25 кг маси тіла 
(16 мг/кг маси тіла)

Кількість препарату для введення в одне місце ін’єкції має становити не більше 2,5 мл.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°С до 25°С.
Термін придатності
2 роки.
Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5°С до 25°С.

Флакони по 100 мл
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ТИЛМІКОН-300
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозорий розчин від жовтого до світло-коричневого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину тилмікозин – 300 мг.
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, пропіленгліколь, вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01FA91 – Тилмікозин.
Тилмікозин – навіпсинтетичний антибіотик макролідної групи, який у малих концентраціях 
діє бактеріостатично, а у високих – бактерицидно, головним чином, на грампозитивні 
мікроорганізми, та деякі грамнегативні мікроорганізми та мікоплазми.
Застосування
Лікування великої рогатої худоби та овець хворих на міжпальцевий некробацильоз, копитну 
гниль (спричинену Dichelobacter nodosus та Fusobacterium necrophorum), гострий мастит 
(спричинений Staphylococcus aureus та Mycoplasma agalactiae), а також при захворюваннях 
органів дихання, що спричинені Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida та іншими 
мікроорганізмами, чутливими до тилмікозину.
Дозування
Підшкірно

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ 1 мл на 30 кг маси тіла 
(10 мг тилмікозину на кг 
маси тіла) 

одноразово,
при необхідності препарат 
вводять повторно через 48 

годин

м’ясо - 70 діб
молоко - 36 діб

вівці, кози м’ясо - 42 доби
молоко - 18 діб

Набрати в шприц препарат у необхідній дозі з флакона та від’єднати шприц від голки, залишивши 
голку у флаконі. Якщо планується лікування групи тварин, голку необхідно залишити у флаконі 
для забору препарату в наступних дозах. Зафіксувати тварину та ввести іншу, окрему голку 
підшкірно, за лопаткою. З’єднати шприц з голкою та зробити ін’єкцію в основу шкірної складки. 
При застосуванні препарату ягнятам важливо проводити точний контроль
маси тіла для запобігання передозуванню.
Якщо об’єм дози препарату при введенні перевищує 20 мл – для великої рогатої худоби або 2 
мл – для овець, то його розділяють і вводять у різні місця.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
2 роки.
Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5 °С до 25 °С.

Флакони по 100 мл
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ФАРМАКСИН-200
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозорий розчин від жовтого до світло-коричневого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину тилозину тартрат – 200 мг.
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, пропіленгліколь, вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01FA90 – Тилозин антибіотик групи макролідів. Тилозин діє проти 
грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, а також мікоплазм, хламідій, рикетсій.
Застосування
Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней при захворюваннях травного каналу, 
органів дихання та сечостатевої системи, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до 
тилозину.
Дозування
Внутрішньом’язово у дозах один раз на добу:

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ
0,25 мл на 10 кг маси тіла 
(5 мг тилозину тартрату на 1 кг 
маси тіла) Лікування повинно 

тривати ще протягом 
24 годин після 

припинення симптомів 
захворювання, але не 

більше 5 діб.

м’ясо - 28 діб
молоко - 4 доби

свині
0,5 - 0,6 мл на 10 кг маси тіла 
(10 - 12 мг тилозину тартрату 
на 1 кг маси тіла) 

м’ясо - 14 діб

вівці, кози
0,5 мл на 10 кг маси тіла 
(10 мг тилозину тартрату на 1 
кг маси тіла)

м’ясо - 42 доби

Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
2 роки.
Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5 °С до 25 °С.

Флакони по 100 мл
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ФЛОЦИН-300
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору.
Склад
100 мл препарату містить діючу речовину флуорфенікол – 30,0 г.
Допоміжні речовини:
метилпіролідон, спирт етиловий, пропіленгліколь, поліетиленгліколь.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01BA90 – Флуорфенікол діє бактеріостатично на грампозитивні і грамнегативні 
бактерії.
Застосування
Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней при захворюваннях травного каналу, 
органів дихання та сечостатевої системи, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до 
флуорфеніколу.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ
вівці, кози

м’ясо - 30 діб
молоко - 4 доби

м’ясо - 44 діб

свині м’ясо - 18 діб
 
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25° С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відбору з флакону – 28 діб за умов зберігання його у темному місці за 
температури від 5 до 25 °С.

Флакони по 100 мл

внутрішньом’язово  у дозі 
1 мл на 15 кг маси тіла
підшкірно – у дозі 2 мл 

препарату на 15 кг маси тіла
внутрішньом’язово – у дозі 

1 мл препарату 20 кг маси тіла

двічі з інтервалом 48 годин

одноразово

двічі з інтервалом 48 годин
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ЦЕФТІФУР-50
Суспензія для ін’єкцій

Опис
Суспензія для ін’єкцій від білого до світло-жовтого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючі речовини: цефтіофур (у формі гідрохлориду) - 50 мг.
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, бутилгідрокситолуол, бутилгідроксианізол, 
пропіленгліколю дикаприлат/дикапрат.
Фармакологічні властивості
ATC vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01DD90 – Цефтіофур - цефалоспориновий антибіотик третього покоління. Має 
широкий спектр дій, активний щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій.
Застосування
Велика рогата худоба,: лікування тварин, хворих на гострий післяродовий метрит, 
некробактеріоз (панариції, гниття копит), а також при захворюваннях органів дихання, що 
спричинені мікроорганізмами, чутливими до цефтіофуру.
Свині: лікування тварин, хворих на гострий метрит, а також при захворюваннях органів 
дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до цефтіофуру.
Дозування

Вид тварини Захворювання Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ

респіраторні 
захворювання

1 мл на 50 кг маси 
тіла 1 раз на добу

внутрішньом’язово 
3- 5 діб

м’ясо - 8 діб
молоко - 0 діб

гострий 
некробактеріоз

1 мл на 50 кг маси 
тіла 1 раз на добу 

внутрішньом’язово 
3 доби

гострий 
післяпологовий 
метрит (через 
10 діб після 
отелення)

1 мл на 50 кг маси 
тіла 1 раз на добу

підшкірно
5 діб

свині
метрит, 
респіраторні 
захворювання

0,5 мл на 10 кг маси 
тіла (10 мг тилозину 
тартрату на 1 кг 
маси тіла)

внутрішньом’язово
3 доби м’ясо - 5 діб

Максимальна рекомендована доза при одноразовому введенні для великої рогатої худоби 
– 10 мл препарату; Дозування  на свиней: 1 мл на 16 кг маси тіла (3,1 мг цефтіофуру на 1 кг 
маси тіла).
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С. 
Термін придатності
3 роки. Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5 °С до 25 °С.

Флакони по 10 та 100 мл
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ЕНРОКСАН-50
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозора світло-жовта рідина без видимих механічних частинок.
Склад
100 мл препарату містить діючу речовину енрофлоксацин – 5,0 г.
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, калій гідроксид, вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості
Енрофлоксацин належить до групи фторхінолонів 2-го покоління, він пригнічує синтез ДНК 
в ядрах клітин мікроорганізмів, діє бактерицидно проти грампозитивних і грамнегативних 
мікроорганізмів.
Застосування
Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней при захворюваннях органів дихання та 
травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція
ВРХ
вівці, кози

підшкірно у дозі 0,5 мл 
препарату на 10 кг маси тіла один раз на добу 3-5 

діб, у важких випадках 
– до 10 діб

м’ясо - 7 діб
молоко - 4 доби

свині внутрішньом’язово у дозі 0,5 мл 
препарату на 10 кг маси тіла м’ясо - 7 діб

Якщо об’єм дози перевищує 5 мл – для великої рогатої худоби, овець та кіз та 2,5 мл – для ягнят, 
козенят та свиней, її необхідно розділити та ввести в різні ділянки.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці за температури від 5°С до 25°С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відбору препарату з флакону – 14 діб за температури від 5°С до 25°С.

Флакони по 100 мл
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ЕНРОКСАН-100
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору без видимих механічних включень.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину: енрофлоксацин – 100 мг.
Допоміжні речовини: калію гідроксид, спирт бензиловий, вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01MA90 – Енрофлоксацин. Енрофлоксацин належить до хімічного класу 
фторхінолонів. Енрофлоксацин діє бактерицидно проти грампозитивних та грамнегативних 
мікроорганізмів. Енрофлоксацин має високий рівень розподілу. Так, його концентрації 
в тканинах та органах зазвичай значно вищі ніж у сироватці крові. Органи, в яких може 
спостерігатися найбільша концентрація, це – легені, печінка, нирки, кишечник і м’язова 
тканина.
Застосування
Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней при захворюваннях органів дихання та 
травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ підшкірно у дозі 0,25 мл 
препарату на 10 кг маси тіла 
(2,5 мг на 1 кг м.т.) 3 доби, 

у випадках при 
сальмонельозі – 5 діб

м’ясо - 12 діб
молоко - 4 доби

вівці, кози м’ясо - 10 діб
молоко - 5 діб

свині м’ясо - 13 діб

Для лікування частих респіраторних інфекцій та сальмонельозу дозу збільшують удвічі, тобто 
до 0,5 мл препарату на 10 кг маси тіла один раз на добу.
Якщо об’єм дози перевищує для великої рогатої худоби, овець та кіз 5 мл, для ягнят, козенят та 
свиней – 2,5 мл, її необхідно розділити та ввести в різні ділянки.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С. 
Термін придатності
2 роки. Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання його у темному місці 
за температури від 5 °С до 25 °С.

Флакони по 100 мл

внутрішньом’язово у дозі 
0,25 мл препарату на 10 кг 
маси тіла 
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ЕНРОКСАН МАКС
Суспензія для ін’єкцій

Опис
Суспензія від світло-жовтого до жовтого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину: енрофлоксацин – 100 мг.
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, бутилгідрокситолуол, бутилгідроксианізол, 
пропіленгліколь дікаприлат/дікапрат.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01MA90 – Енрофлоксацин.
Енрофлоксацин належить до хімічного класу фторхінолонів. Він пригнічує синтез бактеріальної 
ДНК-гірази в ядрах клітин мікроорганізмів. Енрофлоксацин діє бактерицидно проти 
грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, а також діє проти мікоплазм та хламідій. 
Застосування
Велика рогата худоба: лікування тварин при захворюваннях органів дихання, що спричинені 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somni та Mycoplasma spp., 
чутливими до енрофлоксацину. Лікування корів, хворих на підгостру та гостру форму маститу, 
що спричинені Е.coli та іншими збудниками чутливими до енрофлоксацину.
Свині: лікування тварин, хворих на синдром мастит-метрит-агалактія, а також при 
захворюваннях органів дихання, які спричинені Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella 
multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, Bordetella 
bronchiseptica, чутливими до енрофлоксацину.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ 7,5 мл препарату на 100 кг маси 
тіла (7,5 мг енрофлоксацину на 
кг маси тіла)

підшкірно
одноразово

м’ясо - 14 діб
молоко - 84 год

свині внутрішньом’язово
одноразово м’ясо - 5 діб

У одне місце ін’єкції можна вводити не більше 15 мл – для великої рогатої худоби, 5 мл – для 
свиней.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відбору з флакону - 28 діб за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5° до 25°С

Флакони по 100 мл
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Опис
Порошок від біло-кремового до світло-жовтого кольору.
Склад
100 г препарату містить діючу речовину: амоксицилін( у формі амоксициліну тригідрату) – 50 г.
Допоміжні речовини: натрію цитрат, діоксид кремнію колоїдний,карбонат натрію без водний.
Амоксицилін належить до групи β-лактамних антибіотиків. Він пригнічує синтез клітинних 
стінок бактерій, гальмує ферменти транспептидази та карбоксипептидази, викликає 
порушення осмотичного балансу, що призводить до загибелі мікроорганізмів на стадії 
розвитку. Препарат активний проти грампозитивних і грамнегативних бактерiй.
Застосування
Лікування свиней при захворюваннях травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, 
шкіри та м’яких тканин, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.
Дозування
Перорально з питною водою, кормом або із замінником молока у дозах

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

свині
40 мг препарату на 1 кг маси 
тіла (що відповідає 20 мг амок-
сициліну на 1 кг маси тіла)

3-5 діб м’ясо - 7 діб

Враховуючи, що споживання води становить близько 10 % маси тварини, ця доза еквівалентна 
400 г АМОКСАНУ-500 в 1000 літрах питної води. 
Умови зберігання
Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
3 роки.
Термін придатності після першого відкриття (відбору) – 28 діб за умови зберігання в 
оригінальній упаковці виробника у недоступному для дітей місці за температури від 5 °С до 
25 °С.
Термін придатності після розведення у питній воді – 24 години.

АМОКСАН-500
Порошок для приготування перорального 
розчину

Пакети з фольгованих матеріалів, 1 кг
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ДОКСАН-50
Порошок для приготування перорального 
розчину

Склад
1 г препарату містить діючу речовину: доксицикліну гіклат — 500 мг.
Допоміжні речовини: аеросил, сахароза, лимонна кислота.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 — антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01AA02 — доксициклін.
Доксициклін — бактеріостатичний антибіотик, що належить до групи тетрациклінів.
Застосування
Лікування телят (віком до 8 тижнів), свиней, хворих на септицемію, при захворюваннях органів 
дихання (бронхопневмонія, плевропневмонія, атрофічний риніт та ін.) та травного каналу 
(колібактеріоз, сальмонельоз), спричинених мікроорганізмами, чутливими до доксицикліну.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

телята
1 г препарату на 100 кг маси 
тіла (5 мг доксицикліну гіклату 
на кг м.т.)

два рази на добу, з 
питною водою

5 діб
м’ясо - 14 діб

свині
2 г препарату на 100 кг маси 
тіла (10 мг доксицикліну 
гіклату на кг м.т.)

один раз на добу, з 
питною водою 

5 діб
м’ясо - 8 діб

Перорально.
Під час застосування препарату з питною водою розчин готують з розрахунку необхідної 
кількості питної води (згідно з нормами випоювання води для окремих категорій тварин), 
дози та ваги тварин.
В загальному можна орієнтуватись на наступні кількості:
• 200 г препарату на 1000 л питної води для свиней;

Свіжий розчин препарату необхідно готувати щоденно. У період лікування свині  повинні 
отримувати тільки воду, що містить препарат.
Умови зберігання
Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності 
2 роки за умови зберігання в оригінальному пакуванні у темному, сухому, недоступному для 
дітей та тварин місці за температури від 5°С до 25°С.
Термін придатності після першого відкриття (відбору): 28 діб за умови зберігання щільно 
закритим у темному, сухому, недоступному для дітей та тварин місці за температури від 15°С 
до 25°С. Не заморожувати. Після розведення у питній воді – 24 години.

Пакети з фольгованих матеріалів, 1 кг
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КОЛІДОКСИН
Порошок для приготування перорального 
розчину

Склад
1 г препарату містить діючі речовини:
доксицикліну гіклат — 250 мг;
колістину сульфат — 2 400 000 MO.
Допоміжні речовини: аеросил, сахароза, лимонна кислота.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 —антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01RA90 — тетрацикліни, комбінації з іншими протимікробними препаратами.
Доксициклін — бактеріостатичний антибіотик, що належить до групи тетрациклінів. 
Колістин — антибіотик групи поліміксинів.
Застосування
Лікування великої рогатої худоби (телят віком до 8 тижнів), свиней, хворих на септицемію, а 
також при захворюваннях органів дихання (бронхопневмонія, плевропневмонія, атрофічний 
риніт та ін.), шлунково-кишкового тракту (колібактеріоз, сальмонельоз), спричинених 
мікроорганізмами, чутливими до доксицикліну та колістину.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

телята 
(до 8 тижнів)

2 г препарату на 100 кг маси тіла 
(5 мг доксицикліну гіклату та 48 000 
MO колістину сульфату на 1 кг м. т.)

два рази на добу, з 
питною водою

3-5 діб
м’ясо - 14 діб

свині
4 г препарату на 100 кг маси тіла 
(10 мг доксицикліну гіклату і 96 000 
МО колістину сульфату на кг м. т)

один раз на добу, з 
питною водою 

5 діб
м’ясо - 8 діб

Для приготування концентрату розчину в невелику ємність наливають необхідну кількість 
питної води, бажано теплої, і насипають препарат невеликими порціями, безперервно 
помішуючи, до повного розчинення порошку (співвідношення: 0,2 або 0,4 кг препарату на 
10 л питної води). Зроблений таким методом концентрат відразу ж додають до необхідної 
кількості питної води. При застосуванні препарату з питною водою розчин готують з розрахунку 
необхідної кількості питної води (згідно з нормами випоювання води для окремих категорій 
тварин), дози та ваги тварин. Свіжий розчин препарату необхідно готувати щоденно. У період 
лікування свині повинні отримувати тільки воду, що містить препарат.
Умови зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°С до 25°С. 
Термін придатності
2 роки, за умови зберігання в оригінальному пакуванні. Термін придатності після першого 
відкриття (відбору): 28 діб за умови зберігання щільно закритим у темному, сухому, 
недоступному для дітей та тварин місці за температури від 15°С до 25 °С.
Термін придатності після розведення у питній воді 24 години.

Пакети з фольгованих матеріалів, 1 кг
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КОЛІСТО 6М
Порошок для приготування перорального 
розчину

Опис
Однорідний сипучий порошок від білого до жовтого кольору.
Склад
1 г препарату містить діючу речовину колістину сульфат - 6 000 000 МО.
Допоміжні речовини: діоксид кремнію, сорбітол, сахароза, лактози моногідрат.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифкаційний код QA07 - протимікробні ветеринарні препарати, що застосовуються 
при кишкових інфекціях. QA07AA10 - Колістин - антибіотик групи поліміксинів. Препарат діє 
бактерицидно на грамнегативні бактерії.
Застосування
Лікування телят (віком до 3 місяців), свиней при захворюваннях травного каналу, які 
спричинені мікроорганізмами, чутливими до колістину.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція
телята
(віком до 3 міс)

з кормом, питною водою або молоком 
1-2 г препарату на 100 кг один раз на 

добу 
3-7 діб

м’ясо - 3 доби
свині

з кормом або питною водою  
1-2 г препарату на 100 кг маси тіла або 
200 г препарату на 1000 л питної води

Умови зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°С до 25°С. 
Термін придатності
3 роки.
Термін придатності після першого відкриття (відбору): 28 діб за умови зберігання його в 
оригінальній упаковці виробника в недоступному для дітей мicцi за температури від 5°С до 
25°С.
Термін придатності після розведення у питній воді - 24 години.

Пакети з фольгованих матеріалів, 1 кг
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Порошок для приготування перорального 
розчину

Опис
Однорідний сипучий порошок від світло-жовтого до жовтого кольору.
Склад
1 г препарату містить діючі речовини:
тилозину тартрат - 50 мг;
колістину сульфат - 1 000 000 МО.
Допоміжні речовини: діоксид кремнію, сахароза.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01RA95 - Поліміксини, комбінації з іншими протимікробними препаратами.
КОЛІТИЛ П - комплексний препарат, терапевтичний ефект якого зумовлений синергічним 
впливом діючих речовин препарату: тилозину тартрату та колістину сульфату. 
Застосування
Лікування телят (віком до 3-х місяців), свиней при захворюваннях органів дихання та травного 
каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до колістину та тилозину.
Дозування
Перорально з питною водою у дозі:

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція
телята
(віком до 3 міс) з питною водою 1 г препарату на 10 кг

3-5 діб

м’ясо - 12 діб

свині
з кормом або питною водою  
1 г препарату на 10 кг маси тіла, або 
0,5-1,0 г препарату на 1 л питної води

м’ясо - 1 доба

Телятам препарат задають індивідуально, з питною водою, розчинивши препарат у невеликій 
кількості води.
У період лікування свині повинні отримувати тільки воду, що містить препарат.
Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Умови зберігання
Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
3 роки.
Після першого відкриття упаковки необхідно використати впродовж 28 діб за умов зберігання 
його в сухому, темному місці за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності після розведення у питній воді – 24 години.

Пакети з фольгованих матеріалів, 1 кг
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ОКСИКОЛІН
Порошок для приготування перорального 
розчину

Опис
Порошок від світло-жовтого до жовтого кольору.
Склад
1 г препарат умістить діючі речовини:
окситетрацикліну гідрохлорид – 100,0мг;
колістину сульфат – 1 200 000 МО.
Допоміжні речовини: кремнію діоксид, кислоти лимонної моногідрат, сахароза.
Фармакологічні властивості
ATC vet класифікаційний код QJ01 – Антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01RA90 – Тетрацикліни, комбінації з іншими протимікробними препаратами.
ОКСИКОЛІН – комплексний препарат, який містить колістин та окситетрациклін.
Застосування
Лікування свиней та телят (віком до 3-х місяців) при захворюваннях органів травного 
каналу та органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до колістину та 
окситетрацикліну.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція
телята
(віком до 3 міс) з питною водою 0,5 г препарату на 10 кг 2 рази на добу 

5-7 діб
м’ясо - 10 діб

свині 100 г препарату на 100-200 л питної води, 
або 100 г препарату на 50-100 кг корму 5-7 діб

Перорально. У період лікування свині повинні отримувати тільки воду, що містить препарат. 
Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Умови зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
3 роки. Термін придатності після першого відкриття (відбору) - 28 діб за умови зберігання в 
оригінальній упаковці виробника в недоступному для дітей місці за температури від 5 °С до 
25°С. Термін придатності після розведення у питній воді - 24 години.

Пакети з фольгованих матеріалів, 1 кг
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Порошок для приготування перорального 
розчину

Опис
Однорідний сипучий порошок від білого до світло-жовтого кольору.
Склад
1 г препарату містить діючу речовину тіамуліну гідрогенфумарат – 450 мг.
Допоміжні речовини: діоксид кремнію, сорбітол, сахароза, лактози моногідрат.
Фармакологічні властивості
Тіамулін – напівсинтетичний антибіотик, що належить до групи плевромутиліну. Препарат 
активний проти грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів.
Застосування
Лікування свиней, хворих на дизентерію, а також при захворюваннях органів дихання та 
суглобів, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тіамуліну.
Дозування
Препарат застосовується перорально з питною водою або кормом.

Захворювання Дозування Курс лікування Каренція
дизентерія, в тому числі ускладнена 
Fusobacterium spp.і Bacteroides spp.,

0,2 г на 10 кг 
маси тіла 3-5 діб

м’ясо - 7 діб
ензоотична пневмонія, викликана М. 
hyopneumoniae, у тому числі ускладнена 
P. multocida і A. pleuropneumoniae

0,33-0,44 г на 
10 кг маси тіла 5-10 діб

плевропневмонія 0,44 г на 10 кг 
маси тіла 5-7 діб

мікоплазмозний артрит, спричений 
Mycoplasma hyosynoviae

0,44 г на 10 кг
маси тіла 5-7 діб м’ясо - 4 

доби
При застосуванні препарату з водою лікувальний розчин готують щоденно, він має бути 
єдиним джерелом питної води. Лікувальний розчин препарату стабільний впродовж 24-х 
годин.
Для приготування більшого об’єму розчину, потрібно спочатку приготувати концентрований 
розчин, а потім розвести його до необхідної концентрації. Свіжі розчини тіамуліну слід 
готувати кожного дня.
Умови зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°С до 25°С. 
Термін придатності
3 роки.
Термін придатності після першого відкриття (відбору): 28 діб.

Пакети з фольгованих матеріалів 1 кг
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ФАРМАДОКС П
Порошок для приготування перорального 
розчину

Опис
Однорідний сипучий порошок від світло-жовтого до жовтого кольору.
Склад
1 г  препарату містить діючі речовини:
доксицикліну гіклат – 100мг;
тилозину тартрат – 100мг.
Допоміжні речовини: діоксид кремнію, сорбітол, сахароза, лактози моногідрат.
Фармакологічні властивості
ATC vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. ФАРМАДОКС – комбінований препарат, до складу якого входять доксициклін та 
тилозин. Доксициклін – бактеріостатичний антибіотик, що належить до групи тетрациклінів. 
Тилозин – антибіотик групи макролідів, активний по відношенню до грамнегативних та 
грампозитивних мiкроорганiзмiв. 
Застосування
Телята, козенята та ягнята, віком до 8 тижнів, свині: лікування тварин, хворих на септицемію, 
а також при захворюваннях органів дихання (бронхопневмонія, ензоотична пневмонія, 
атрофічний риніт та інші), травного каналу (колібацильоз, сальмонельоз), що викликані 
мікроорганізмами, чутливими до доксицикліну та тилозину.
Дозування
Перорально з питною водою.

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

телята, ягнята, козенята
(віком до 8 тижнів)

1-2 г препарату на 10 кг маси тіла 
з кормом, питною водою або 
молоком 1 раз на добу 

3-5 діб

м’ясо - 14 діб

свині 1-2 г на 10 кг маси тіла з кормом 
або питною водою м’ясо - 8 діб

В залежності від тяжкості захворювання першу дозу препарата можна збільшити в два рази. 
Профілактика: рекомендується зменшити лікувальне дозування в два рази на протязі 3-5 діб.
Умови зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°С до 25°С.
Термін придатності
3 роки.
Термін придатності після першого відкриття (відбору): 28 діб.

Пакети з фольгованих матеріалів, 1 кг
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Опис
Рідина темно-синього кольору.
Склад
100 мл препарату містить діючі речовини: флуорфенікол - 2,5 г;
генціанвіолет - 0,3 г. Допоміжні речовини: метилпіролідон, спирт етиловий,
спирт ізопропіловий, поліетиленгліколь, диметилсульфоксид.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QD06 - антимікробні ветеринарні препарати для застосування в 
дерматології. QJ01BA90 флорфенікол.
ФЛОКСИ-СПРЕЙ при зовнішньому застосуванні діє місцево і практично не проникає в систему 
кровообігу.
Застосування
Велика рогата худоба: лікування тварин при травматичних ушкодженнях шкіри (рани, 
тріщини, подряпини), інфекційних ураженнях рогів та ратиць (в тому числі, некробактеріозу), 
омфалітах, травматичних пошкодженнях сосків, панариції, міжпальцевих дерматитах, 
трофічних виразках, відкритих абсцесах, що інфіковані мікроорганізмами, чутливими до 
флуорфеніколу,а також для обробки ран шкіри після хірургічних втручань.
Вівці, кози: лікування тварин при травматичних та хірургічних ранах (у тому числі, ран шкіри 
при стрижці вовни), інфекційних ураженнях рогів та копит (в тому числі, копитної гнилі та 
некробактеріозу), панариції, міжпальцевих дерматитах, виразках, відкритих абсцесах, що 
інфіковані мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.
Коні: лікування тварин при травматичних та хірургічних ранах (у тому числі після кастрації), 
інфекційних ураженнях копит (в тому числі некробактеріозу), панариції, виразках, забоях, 
відкритих абсцесах, що інфіковані мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.
Свині: лікування тварин, хворих на екзему, ексудативний епідерміт, панарицій, міжпальцевий 
некроз, а також при травматичних та хірургічних ранах (у тому числі після кастрації), 
інфекційних ураженнях ратиць (в тому числі, некробактеріозу), травмах при канібалізмі, 
забоях, виразках, екземах, укусах, відкритих абсцесах, що інфіковані мікроорганізмами, 
чутливими до флуорфеніколу.
Дозування
Перед нанесенням препарату уражену ділянку ретельно очищують від сторонніх тіл, 
ексудату, некротизованих тканин. Тримаючи попередньо струшений флакон на відстані 
5-10 см від поверхні пошкодженої ділянки шкіри, натискують на розпилювач 1-2 рази і 
обробляють поверхню тіла розміром 5х5 см. Наносити препарат необхідно кожні 12 годин. 
Курс лікування залежить від тяжкості ураження і швидкості загоєння, але не повинен 
перевищувати 10 діб.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°С до 25°С.
Термін придатності
2 роки.

ФЛОКСИ-СПРЕЙ
Спрей для зовнішнього застосування, розчин

Флакони з пульверизатором, 200 мл
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КЕТОПРО-100
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину:
кетопрофен - 100 мг.
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, L-аргінін, вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код: QM01А Нестероїдні протизапальні та протиревматичні 
ветеринарні препарати. QM01АЕ03 Кетопрофен.
КЕТОПРО-100 - нестероїдний протизапальний препарат, що має знеболюючі та жарознижувальні 
властивості. У рекомендованих дозах препарат не має місцевоподразнювальної, 
сенсибілізуючої, мутагенної, канцерогенної, ембріотоксичної і тератогенної дії.
Застосування
Велика рогата худоба: препарат застосовується для лікування тварин при запальних процесах 
опорно-рухового апарату (кульгавість, травматичні набряки, артрити, артози та інші); для 
лікування при запальних процесах, спричинених хворобами органів дихання, набряком 
молочних залоз, гострим маститом.
Коні: для зменшення запалення та болю при гострих та хронічних захворюваннях 
опорнорухового апарату, зокрема: кульгавість травматичного походження, артрит, артроз, 
травми суглобів (розтягування зв’язок, синовіїт), переломи, тендиніт, ураження копит 
(пододерматит, кульгавість), післяхірургічні запалення. Симптоматичне лікування кольок.
Свині: протизапальна, анальгезуюча та жарознижуюча терапія при синдромі метрит-мастит-
агалактія, лікування запальних та больових станів при захворюваннях опорно-рухового 
апарату; при респіраторних інфекціях.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ
внутрішньовенно, або внутрішньом’язово 
один раз на добу з розрахунку 3 мл 
препарату на 100 кг маси 

1 раз на добу 
3 доби

м’ясо - 1 доба
молоко - 0 діб

коні
внутрішньовенно один раз на добу з 
розрахунку 1 мл препарату на 45 кг маси 
тіла

1 раз на добу 
3-5 діб

свині
внутрішньом’язово один раз на добу з 
розрахунку 0,3 мл препарату на 10 кг маси 
тіла

1 раз на добу 
1-3 доби м’ясо - 4 доби

Коні: Для симптоматичного лікування кольок достатньо однієї ін’єкції. За необхідності 
повторного введення потрібно провести переоцінку клінічного стану тварини.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25° С.
Термін придатності
2 роки. 
Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання в сухому темному місці за 
температури від 5 до 25°С.

Флакони по 100 мл
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ТЕРМОНОРМ
Порошок для перорального застосування

Склад
1 г порошку містить діючі речовини:
кислоти ацетилсаліцилової – 700 мг;
допоміжні речовини: карбонат натрію безводний, аеросил.
Фармакологічні властивості
ATC VET QN02B – інші анальгетики та антипіретики, QN02BA01 – ацетилсаліцилова кислота.
Ацетилсаліцилова кислота – ненаркотичний анальгетик групи саліцилатів.  Має протизапальний, 
знеболюючий, жарознижуючий ефект та перешкоджає агрегації тромбоцитів, чим проявляє 
свою антиагрегантну дію. 
Застосування
Препарат застосовують телятам, свиням при патологічних станах, що супроводжуються 
гіпертермією, запальним та больовим синдромом слабкої та середньої інтенсивності різного 
генезу (в тому числі запального), включаючи гарячковий стан, респіраторні захворювання, 
синдром ММА (метрит-мастит-агалактія), ревматоїдний артрит, остеоартрит, ламініт, м’язові 
та післяопераційні болі, тепловий стрес.
Дозування

Дозування Застосування Курс 
лікування Каренція

1 г препарату 
на 7 кг маси 
тіла тварини 
(100 мг ацетил-
саліцилової 
кислоти на 
кг м.т.), що 
відповідає 1,5 
кг препарату на 
1000 л питної 
води

Необхідну кількість препарату попередньо 
змішують не менше ніж з десятиразовим 
об’ємом води питної, з температурою не 
менше 35°C та інтенсивно перемішують 
протягом 20-30 хв. до повного розчинення 
(розчинення супроводжується інтенсивним 
піноутворенням).
Отриманий розчин телятам задають 
індивідуально, розділивши добову потребу 
на два прийоми, а свиням додають у воду, що 
призначена для денного випоювання.
У період лікування свині повинні отримувати 
тільки воду, що містить препарат.
При застосуванні препарату з питною водою 
розчин готують з розрахунку необхідної 
кількості питної води (згідно з нормами 
випоювання води для окремих видових та 
вікових категорій тварин), дози та ваги тварин 

3-5 діб

м’ясо - 1 доба
молоко - 

заборонене 
в момент 
лікування

Свіжий розчин препарату необхідно готувати щоденно.
Застереження
Препарат застосовують в комплексі з етіотропною терапією.
Молоко, отримане від тварин, в момент лікування ацетилсаліциловою кислотою, заборонені 
для споживання людьми.
Забій тварин на м’ясо – не раніше ніж через 1 добу після застосування останньої дози препарату. 
Отримане до зазначеного терміну м’ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, 
в залежності від висновку лікаря ветеринарної медицини.
Умови зберігання
Темне, сухе, недоступне для дітей та тварин місце за температури від 5°С до 25°С.
Термін придатності 
2 роки.
Термін придатності після першого відкриття (відбору) - 28 діб.

Пакети з фольгованих матеріалів, 1 кг
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ТОЛТРАСАН-50
Розчин для перорального застосування флакони

Опис
Прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину толтразурил - 50 мг.
Допоміжні речовини: пропіленгліколь, бензиловий спирт.
Фармакологічні властивості
ATCvet QP51, антипротозойні ветеринарні препарати (QP51AJ01, толтразурил)
Препарат містить діючу речовину толтразурил, похідне з групи триазинтріону, з широким 
спектром дії на еймерії: Eimeria adenoides, E. alabamensis,E. arloingi, E. bovis, E. brunetti, E. 
guevarai, E. maxima, E. meleagrimitis, E. mitis, E. necatrix, E. scarab, E. tenella, Isospora suis, Е. 
zuernii; та інших видів на всіх стадіях їх внутрішньоклітинного розвитку.
Препарат не має мутагенної, канцерогенної і тератогенної дії.
Застосування
Профілактика і лікування молодняку великої рогатої худоби, овець, кіз; свиней, при еймеріозах 
викликаних еймеріями чутливими до толтразурилу.
Дозування
Препарат застосовують перорально індивідуально або груповим способом з питною водою 
у дозах:

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

телята 0,3 мл на 1 кг маси тіла

одноразово

м’ясо - 63 доби

ягнята з 2-х тижневого 
віку 0,4 мл на 1 кг маси тіла м`ясо - 42 доби

поросята 
(на 3-5 добу життя)

0,4 мл препарату на 1 кг маси 
тіла тварини, але не менше 0,5 
мл і не більше 2 мл на тварину

м’ясо - 77 діб

Для досягнення максимального профілактичного ефекту і зниження виділення кількості 
ооцист у зовнішнє середовище, у неблагополучних по кокцидіозу господарствах препарат 
застосовують тваринам до появлення перших ознак захворювання у стаді тварин.
Зберігання
Темне, недоступне для дітей, місце за температури від 5 до 25 °С.
Термін придатності
2 роки. 
Після першого відбору з флакона - 14 діб, за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5 до 25 °С.

Флакони з полімерних матеріалів по 1000 мл
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Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору.
Склад
1 мл препарату містять діючу речовину: івермектин- 10,0мг.
Допоміжні речовини: етиловий спирт, бензиловий спирт, полівініл піролідон, 
поліетиленгліколь, гліцерин. 
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QP54 – Ендектоциди (Endectocides), QP54AA – Авермектини. АТС 
vet код QP54AA01 - Івермектин, який належить до сполук групи авермектинів, що продукуються 
мікроорганізмами групи Streptomices avermitilis.
Івермектин має високу ефективність та широкий спектр дії (інсектицидна, акарицидна та 
нематоцидна) і відносно низьку токсичність. Івермектин не ефективний щодо трематод і 
стьожкових червів, оскільки у них ГАМК не функціонує як периферичний нейромедіатор.
Застосування
Лікування і профілактика захворювань, викликаних:
Велика рогата худоба: шлунково-кишковими нематодами: Nematodirus helvetianus, Ostertagia
ostertagi (статевозрілі і личинки 4-ї стадії), О. lyrata; Bunostomum trigonocephalum, B. 
phlebotomum, Haemonchus placei (в т.ч. личинки 3-ї стадії), Trichostrogylus axei, Т. colubriformis, 
Cooperia pectinata, C. Punctata; Легеневими нематодами: Dictyocaulus viviparus (статевозрілі і 
личинки 4-ї стадії); Личинками підшкірного овода (1-ї і 2-ї стадії): Hypoderma bovis, H. lineatum; 
Коростяними кліщами: Psoroptes bovis, Sarcoptes bovis, Choroptes bovis; Кліщами: Demodex 
bovis; Вошами:Haematopinus eurystemus, Linognatus vituli; і т.ін.
Вівці: шлунково-кишковими нематодами: Haemonchus contortus (статевозрілі та личинки 
3-ої ma 4-ої стадії), Ostertagia cirсumcinсta (статевозрілі та личинки 3-ї та 4-ї стадії), Ostertagia 
trifurcata (статевозрілі та личинки 4-ої стадії), Trichostrongylus spp.; Легеневими нематодами: 
Dictyocaulus filaria (статевозрілі та личинки 4-ої стадії), Protostrongilus rufescens (статевозрілі);
Носоглотковим оводом: Oestrus var.comunis (всі личинкові стадії); Коростяними кліщами: 
Sarcoptes scabiei, Psoroptes var. communis ovis;
Свині:  шлунково-кишковими нематодами: Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus (статевозрілі 
та личинки 4-ї стадії), Oesophagostomum dentatum, Strongyloides ransomi (статевозрілі); 
Легеневими нематодами: Metastrongylus spp. (статевозрілі); Вошам: Haematopinus suis; 
Коростяними кліщами: Sarcoptes suis.

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

ВРХ
0,2 мл на 10 кг маси тіла 
(0,2 мг/кг івермектину)

підшкірно у ділянку лопатки
одноразово, якщо доза більше 
10 мл, вводять в декілька місць

м’ясо - 28 днів
вівці підшкірно у ділянку лопатки

одноразово

свині 1,0 мл на 33 кг маси тіла 
(0,2 мг/кг івермектину)

внутрішньом’язово в ділянку шиї
одноразово

Дозування 
Ранню терапію гіподерматоза ВРХ (жовтень-листопад) рекомендовано проводити в дозі 0,2 
мл на 10 кг маси тіла. При лікуванні тварин уражених коростою, демодекозом, хоріоптозом 
введення препарату повторюють через 7-10 діб у тих самих дозах. 
Застереження
Використання під час вагітності, лактації: забороняється застосовувати самкам за два тижні до 
пологів і протягом двох тижнів після них та лактуючим тваринам, молоко яких призначене для 
споживання людьми.
Зберігання
Темне, недоступне для дітей, місце за температури від 5 до 25° С. 
Термін придатності - 2 роки. Після першого відбору з флакону - 28 діб за умови зберігання 
його у темному місці за температури від 5 до 25° С.

Флакони по 100 мл
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ВІРОСАН
Розчин для дезінфекції

Опис
Прозора рідина від світло-коричневого до темно-коричневого кольору з характерним запахом. 
Склад
100 мл препарату містять діючі речовини:
бензалконію хлорид - 25 г; глутаровий альдегід - 11 г.
Допоміжні речовини: ізопропіловий спирт, скипідар, неіоногенні ПАР, віддушка, вода. 
Фармакологічні властивості
ВІРОСАН - комплексний дезінфікуючий засіб, діє бактерицидно (Staphylococcus aureus, 
Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium 
bovis , Proteus mirabilis, Listeria monocytogenes, Mycoplasma spp.), фунгіцидно (Candida spp., 
Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp.), віруцидно (Newcastle disease virus, Reovirus, 
Rotavirus, Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus, Pestivirus).
Застосування
Застосовується для миття та дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, інкубаторів, 
пунктів штучного осіменіння, транспортних засобів, поверхонь, об’єктів і обладнання, які 
підлягають ветеринарному нагляду, для заповнення дезбар’єрів.
Препарат зберігає свою активність при інтенсивному освітленні, при використанні жорсткої 
води, в присутності залишків органічних матеріалів (гній, сеча, залишки корму тощо), діє в 
широкому діапазоні температур: від 0 до 50° С. За температури нижчій за 0° С рекомендують 
додавання антифризу (пропіленгліколь та інші аналогічні за якістю), що дозволяє застосовувати 
ВІРОСАН навіть за температури до мінус 20° С.
Дозування
Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об’єктів 
знезараження. Дезінфекцію проводять методом протирання, зрошення, туманоутворення 
та методом генерування піни. Для дезінфекції використовують водні розчини препарату. 
Робочі розчини препарату готують у промаркованих місткостях із будьяких матеріалів 
шляхом розведення засобу водопровідною водою. Кількість засобу “ВІРОСАН”, необхідну для 
приготування робочого розчину, визначають згідно розрахунків, наведених у таблиці 1. 

          
Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу.

Концентрація
розчину

по препарату, %

Кількість інгредієнтів для приготування робочого розчину
1 л 10 л

Віросан, мл Вода, мл Віросан, мл Вода, мл
0,1 1 999 10 9900

0,25 2,5 997,5 25 9975
0,5 5 995 500 9950
1,0 10 990 100 9900
2,0 20 980 200 9800
3,0 30 970 300 9700
4,0 40 960 400 9600

Застосування методом спрею. Для профілактичної дезінфекції використовують 0,1-0,25% 
водний розчин препарату з розрахунку 1 л робочого розчину на 4-12 м2 площі. Експозиція 
складає 15 – 30 хвилин.
Для вимушеної та заключної дезінфекції при інфекційних захворюваннях бактеріальної 
етіології використовують 0,5% водний розчин препарату з розрахунку 1 л робочого розчину на 
4 м2 площі. Експозиція складає 60 хвилин.

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 10 л
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ВІРОСАН
Розчин для дезінфекції

Для вимушеної та заключної дезінфекції при захворюваннях вірусної етіології використовують 
0,5 – 1,0 % водні розчини препарату з розрахунку 1 л робочого розчину на 4 м2 площі. 
Експозиція складає 60 хвилин.
Для профілактичної та вимушеної дезінфекції при туберкульозі сільськогосподарських тварин 
використовують 2 % водний розчин препарату за експозиції 24 години та 3 – 4 % водні розчини 
препарату з розрахунку 1 л робочого розчину на 1 м2 площі за експозиції не менше 5 годин.
Застосування методом піноутворення. Для профілактичної дезінфекції використовують 
0,25% водний розчин, але в цьому випадку утворюється нестійка піна, яка буде швидко зтікати 
зі стін та стелі. Для вимушеної дезінфекції використовують 0,5% водний розчин препарату з 
розрахунку 1 л робочого розчину на 4-6 м2 площі, час експозиції – 3 години. Для обробки 
приміщень, обладнання чи транспорту піною необхідно використовувати піноутворюючу 
насадку.
Застосування методом туманоутворення. Для профілактичної, вимушеної або заключної 
дезінфекції методом туманоутворення (аерозольного розпилення) використовують водний 
розчин препарату (до 0,75 л ВІРОСАНУ додають 4 л води на 1000 м3 об’єму приміщення). 
Робочий розчин розпилюють при вимкнутій вентиляції з часом експозиції – 3 години. 
Туманоутворення можна проводити як холодним, так і термічним способом з використанням 
туманогенераторів. Доступні тваринам місця можливого накопичення залишків препарату 
(кормушки, поїлки і т.і.) промивають водою.
Для заповнення дезбар’єрів використовують 0,5 % водний розчин препарату. Поновлюють 
розчин один раз на тиждень або по мірі висихання.
Умови зберігання та транспортування
Зберігати в тарі виробника за температури від 5 до 35° С у сухих, темних, вентильованих 
складських приміщеннях. Не допускається попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності
3 роки

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 10 л
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ВІРОСАН МАКС
Засіб для дезінфекції флакони

Опис
Прозора рідина від безбарвного до темно-коричневого кольору з характерним запахом.
Склад
100 мл препарату містять діючі речовини:
бензалконію хлорид - 12,5 г,
глутаровий альдегід - 25 г.
Допоміжні речовини: ізопропіловий спирт, неіоногенні ПАР, вода.
Фармакологічні властивості
ВІРОСАН МАКС – комплексний миюче-дезінфікуючий засіб, діє бактерицидно (Staphylococcus 
aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus 
mirabilis Listeria monocytogenes, Mycoplasma spp.), фунгіцидно (Candida spp., Aspergillus 
spp., Fusarium spp., Penicillium spp.), віруцидно (Pestis africana suum, Newcastle disease virus, 
Reovirus, Rotavirus, Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus, Pestivirus).
Застосування
ВІРОСАН МАКС застосовують для дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, 
інкубаторів, пунктів штучного осіменіння, транспортних засобів, поверхонь, об’єктів і 
обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду, а також для заповнення дезбар’єрів.
Препарат зберігає свою активність при інтенсивному освітленні, при використанні жорсткої 
води, в присутності залишків органічних матеріалів (гній, сеча, залишки корму тощо), діє в 
широкому діапазоні температур: від 0 до 50°С. За температури нижчій за 0 °С рекомендують 
додавання антифризу (пропіленгліколь та інші аналогічні за якістю), що дозволяє застосовувати 
ВІРОСАН МАКС навіть за температури до мінус 20 °С.
Дозування
Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об’єктів 
знезараження. Дезінфекцію проводять методом протирання, зрошення, туманоутворення та 
методом генерування піни. Для дезінфекції використовують водні розчини препарату.
Робочі розчини засобу, призначені для дезінфекції різних об’єктів, готують у пластмасових, 
емальованих (без ушкодження емалі) ємкостях шляхом додавання до води відповідних 
кількостей дезінфікуючого засобу (табл. 1).

Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу.

Концентрація  
розчину по 

препарату, %

Кількість інгредієнтів для приготування робочого розчину
1 л 10 л

ВІРОСАН МАКС, 
мл Вода, мл ВІРОСАН МАКС, 

мл Вода, мл

0,25 2,5 997,5 25 9975
0,5 5 995 50 9950
1,0 10 990 100 9900

Методом  туманоутворення (аерозольного  розпилення) використовують  водний розчин 
препарату (до 1 л препарату додають 4 л води на 1000 м3 об’єму приміщення). Робочий розчин 
розпилюють при вимкнутій вентиляції з часом експозиції – 3 години. Туманоутворення можна 
проводити як холодним, так і термічним способом з використанням туманогенераторів. 
Аерозольна дезінфекція генератором АГ-УД: використовують водний розчин препарату (до 1 л 
засобу додають 9 л води на 1000 м3 об’єму приміщення).
Місця можливого накопичення залишків деззасобу (годівниці, поїлки і т.ін.) промивають 
водою. З інших поверхонь змивати залишки препарату не потрібно.
Дезінфекція яєць та тари проводиться 0,1-0,25% розчином методом зрошування або 
аерозольним методом. Експозиція 20 хвилин.

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 10 л
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ВІРОСАН МАКС
Засіб для дезінфекції флакони

Таблиця 2. Дезінфекція методом протирання, зрошення (спрею) або методом генерування піни

Вид дезінфекції Об’єкт обробки
Концентрація 

робочого 
розчину

Витрати 
розчину

Час
експозиції

Профілактична 
дезінфекція

Об`єкти з гладкою 
поверхнею

0,1-0,25 %

0,1 л/м2

Не менше 
ніж 30 
хвилин

Об`єкти з шершавою 
поверхнею

0,25-0,5 
л/м2

Автомобільний 
транспорт 

(в т.ч. колеса)
0,5 л/м2

Заповнення 
дезбар`єрів 0,25-0,5% Необхідна 

кількість

Вимушена 
дезінфекція 
(поточна та 

заключна) при 
інфекційних 

захворюваннях 
бактеріальної та 
вірусної етіології

Об`єкти з гладкою та 
шершавою поверхнею

0,25-0,5%

1-1,2 л на 4 
м2 площі

Не менше 
ніж 60 
хвилин

Автомобільний 
транспорт 

(в т.ч. колеса)
0,5 л/м2

Заповнення 
дезбар`єрів 0,5% Необхідна 

кількість

Вимушена 
дезінфекція 
(поточна та 

заключна) при 
спалаху особливо 

небезпечної 
хвороби (в тому 

числі африканської 
або класичної 
чуми свиней)

Об`єкти з гладкою та 
шершавою поверхнею

0,5-1,0%

0,3-0,5 л/м2

Не менше 
ніж 60 
хвилин

Автомобільний 
транспорт

 (в т.ч. колеса)
0,5 л/м2

Заповнення 
дезбар`єрів 1,0% Необхідна 

кількість

Доливають 
по мірі 

висихання

Зберігання
Зберігати в тарі виробника за температури від 5оС до 35оС у сухих, темних, вентильованих 
складських приміщеннях. Не допускається попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності
3 роки.

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 10 л



56 57   |   +380 44 245-77-25   |   www.biotestlab.ua    www.biotestlab.shop |   0 800 213-235   |  

Д
ЕЗ

ІН
Ф

ІК
УЮ

ЧІ
 З

АС
О

БИ

ВІРОСАН Ф
Розчин для дезінфекції

Опис
Прозора рідина від безбарвного до темно-коричневого кольору з характерним запахом.
Склад
100 мл препарату містять діючі речовини:
бензалконію хлорид - 5,0 г; глутаровий альдегід - 10,0 г,
формальдегід - 14,8 г.
Допоміжні речовини: неіоногенні ПАР, вода.
Фармакологічні властивості
ВІРОСАН Ф - комплексний дезінфікуючий засіб, діє бактерицидно (E.coli, Klebsiella 
pneumoniae, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis), фунгіцидно (Aspergillus spp., Candida 
spp., Fusarium spp., Penicillium spp.), віруцидно (Newcastle disease virus, Reovirus, Rotavirus, 
Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus, Pestivirus).
Застосування
ВІРОСАН Ф застосовують для дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, інкубаторів, 
пунктів штучного осіменіння, транспортних засобів, поверхонь, об’єктів і обладнання, які 
підлягають ветеринарному нагляду, а також для заповнення дезбар’єрів. Препарат зберігає 
свою активність при інтенсивному освітленні, при використанні жорсткої води, в присутності 
залишків органічних матеріалів (гній, сеча, залишки корму тощо), діє в широкому діапазоні 
температур: від 0 до 50°С. За температури нижчій за 0 °С рекомендують додавання антифризу 
(пропіленгліколь та інші аналогічні за якістю), що дозволяє застосовувати ВІРОСАН Ф навіть за 
температури до мінус 20 °С.
Дозування
                                  
Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу.

Концентрація 
розчину по

препарату, %

Кількість інгредієнтів для приготування робочого розчину
1 л 10 л

Віросан Ф, мл Вода, мл Віросан Ф, мл Вода, мл
0,25 2,5 997,5 25 9975
0,5 5 995 50 9950
1,0 10 990 100 9900

Таблиця 2. Дезінфекція методом протирання, зрошення (спрею) або методом генерування 
піни.

Вид дезінфекції Об’єкт
обробки

Концентрація
робочого
розчину

Витрати
розчину

Час
експозиції

Профілактична
дезінфекція

Об`єкти з гладкою
поверхнею

0,25 %

0,1 л/м2

Не менше
ніж

60 хвилин
Об`єкти з шершавою 

поверхнею 0,25-0,5 л/м2

Автомобільний
транспорт (в т.ч. колеса) 0,5 л/м2

Заповнення дезбар`єрів 0,25-0,5 % Необхідна
кількість

Доливають
по мірі

висихання

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 10 л
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Вимушена 
дезінфекція 
(поточна та

заключна) при 
інфекційних

захворюваннях
бактеріальної та
вірсної етіології

Об`єкти з гладкою 
та шершавою

поверхнею

0,5 %

1-1,2 л на 4 м2

площі Не менше
ніж

120 хвилинАвтомобільний
транспорт

(в т.ч. колеса)
0,5 л/м2

Заповнення
дезбар`єрів

Необхідна
кількість

Доливають
по мірі

висихання

Вимушена 
дезінфекція 
(поточна та 

заключна) при 
спалаху особливо

небезпечної
хвороби

Об`єкти з гладкою 
та шершавою

поверхнею

1,0 %

0,3-0,5 л/м2

Не менше
ніж 

120 хвилинАвтомобільний
транспорт

(в т.ч. колеса)
0,5 л/м2

Заповнення 
дезбар`єрів

Необхідна
кількість

Доливають
по мірі

висихання
Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об’єктів 
знезараження. Дезінфекцію проводять методом протирання, зрошення, туманоутворення та 
методом генерування піни. Для дезінфекції використовують водні розчини препарату.
Робочі розчини засобу, призначені для дезінфекції різних об’єктів, готують у пластмасових, 
емальованих (без ушкодження емалі) ємкостях шляхом додавання до води відповідних 
кількостей дезінфікуючого засобу (табл. 1). Для профілактичної або вимушеної дезінфекції 
при інфекційних захворюваннях бактеріальної та вірусної етіології методом туманоутворення 
(аерозольного розпилення) використовують водний розчин препарату (до 1 л препарату 
додають 4 л води на 1000 м3 об’єму приміщення). Робочий розчин розпилюють при вимкнутій 
вентиляції з часом експозиції – 3 години. Туманоутворення можна проводити як холодним, так 
і термічним способом з використанням туманогенераторів.
Умови зберігання
Зберігати в тарі виробника за температури від 5 °С до 35 °С у темних, вентильованих складських 
приміщеннях. Не допускається попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності
3 роки.

ВІРОСАН Ф
Розчин для дезінфекції

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 10 л
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ВІРОСАН Ф2
Розчин для дезінфекції

Опис
Прозора рідина від безбарвного до темно-коричневого кольору з характерним запахом.
Склад
100 мл препарату містять діючі речовини:
бензалконію хлорид — 5,0 г;
глутаровий альдегід — 5,0 г;
формальдегід — 18,5 г.
Допоміжні речовини: неіоногенні ПАР, вода.
Фармакологічні властивості
АТС-VET КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ КОД: QV07AV ТЕХНІЧНІ ДЕЗІНФЕКТАНТИ.
ВІРОСАН Ф2 — комплексний дезінфікуючий засіб, діє бактерицидно (E.coli, Klebsiella 
pneumoniae, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis), фунгіцидно (Aspergillus spp., Candida spp., 
Fusarium spp., Penicillium spp.), віруцидно (Reovirus, Rotavirus, Coronavirus, Paramyxovirus 
(Newcastle disease virus), Poxvirus, Orthomyxovirus, Pestivirus).
Застосування
ВІРОСАН Ф2 застосовують для дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, 
інкубаторів, пунктів штучного осіменіння, транспортних засобів, поверхонь, об’єктів і 
обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду, для заповнення дезбар’єрів тощо.
Препарат активний навіть при використанні жорсткої води, при інтенсивному освітленні, в 
присутності залишків органічних забруднень (гній, сеча, залишки корму тощо).
Дозування
Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об’єктів 
знезараження методом протирання, зрошення, туманоутворення та методом генерування 
піни. Для дезінфекції використовують водні розчини препарату.
Робочі розчини засобу, призначені для дезінфекції різних об’єктів, готують у пластмасових, 
емальованих (без ушкодження емалі) ємкостях шляхом додавання до води відповідних 
кількостей дезінфікуючого засобу.
Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу.

Концентрація
розчину по препарату, %

Кількість інгредієнтів для приготування робочого розчину

1 л 10 л

Віросан Ф2, 
мл вода, мл Віросан Ф2, 

мл вода, мл

0,3 3 997 30 9970

0,5 5 995 50 9950

1,0 10 990 100 9900

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 10 л
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Таблиця 2. Дезінфекція методом протирання, зрошення (спрею) або методом генерування 
піни

Вид дезінфекції Об’єкт обробки
Концентрація 

робочого 
розчину

Витрати
розчину

Час 
експозиції

Профілактична 
дезінфекція при 

інфекційних 
захворюваннях 

бактеріальної, грибкової 
та вірусної етіології

Об’єкти з гладкою 
та шорсткою 
поверхнею

0,3 %

0,3-0,5 л/м2

не менше 
ніж 60 
хвилинАвтомобільний 

транспорт 
(в т.ч. колеса)

0,5 л/м2

Заповнення
дезбар’єрів 0,3-0,5% Необхідна

кількість
Доливають 

по мірі 
висихання

Вимушена дезінфекція 
(поточна та заключна) 

при інфекційних 
захворюваннях 

бактеріальної, грибкової 
та вірусної етіології

Об’єкти з гладкою 
та шорсткою 
поверхнею

0,5%-1,0%

0,3-0,5 л/м2

Не менше 
ніж 2 

годиниАвтомобільний 
транспорт 

(в т.ч. колеса)

Заповнення
дезбар’єрів

Необхідна
кількість

Доливають 
по мірі 

висихання
Для профілактичної або вимушеної дезінфекції при інфекційних захворюваннях бактеріальної, 
грибкової та вірусної етіології методом туманоутворення (аерозольного розпилення) 
використовують 20% водний розчин препарату (до 1 л препарату додають 4 л води на 1000 
куб. м об’єму приміщення). Робочий розчин розпилюють при вимкнутій вентиляції з часом 
експозиції — 3 години. Туманоутворення можна проводити як холодним, так і термічним 
способом з використанням туманогенераторів.
Особливі заходи зберігання
Зберігати в тарі виробника за температури від 5°С до 35°С в темних, вентильованих 
складських приміщеннях. Не допускається попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності
3 роки.

ВІРОСАН Ф2
Розчин для дезінфекції

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 10 л
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ФРОСТ
Антифриз для деззасобів

Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:
Активнодіючі речовини – суміш спиртів (ізопропіловий спирт, спирт етиловий денатурований) 
не менше 87 %;
допоміжні речовини – барвник.
Призначення засобу
Засіб призначений для приготування робочих розчинів препаратів ВІРОСАН МАКС та/або 
ВІРОСАН у співвідношенні 30:1 для дезінфекції при низьких температурах (до мінус 20°С)
Споживчі властивості
Засіб з водними робочими розчинами дезінфектантів утворює стабільні суміші (робочі 
розчини), що не замерзають при мінусових температурах (до мінус 20°С).
Засіб забезпечує високу якість проведення дезінфекції в умовах низьких температур 
навколишнього середовища.
Способи та порядок застосування засобу
Приготування робочих розчинів засобу слід проводити у добре вентильованих приміщеннях 
або на відкритому повітрі. Ємності для приготування робочих розчинів повинні закриватися 
герметичними кришками.
Для приготування робочих розчинів, а також ополіскування, необхідно використовувати 
водопровідну воду кімнатної температури.
Приготування розчинів необхідної концентрації, виходячи з запланованого типу дезінфекції 
(профілактична, вимушена, вимушена при спалаху особливо небезпечної хвороби) слід 
проводити у відповідності з розрахунками, наведеними в таблиці 1.
Таблиця 1. Приготування робочих розчинів дезінфектанта

Концентрація 
розчину по

препарату, %

Кількість інгредієнтів для приготування робочого розчину

Деззасіб
(ВІРОСАН МАКС або 

ВІРОСАН),
мл

Антифриз, кількість для 
використання при різних 

температурах, л Вода 
водопровідна, л

До -5°С До -10°С До -20°С

0,5 500
20,0 30,0 50,0 до 1001,0 1000

2,0 2000
Дезінфекцію проводять згідно з рекомендаціями листівки-вкладки до деззасобів ВІРОСАН 
МАКС або ВІРОСАН.
Дія на поверхню
Робочі розчини використовують для проведення дезінфекції внутрішніх та зовнішніх 
поверхонь, що підлягають обробці.
Засіб не викликає пошкоджень поверхонь при застосуванні відповідно до інструкції.
Робочі розчини засобу не вступають у взаємодію з покриттями і не залишають на них слідів.
Умови зберігання
Зберігати в критих вентильованих приміщеннях, що забезпечують захист від дії прямих сонячних 
променів, на відстані не менше 2 м від опалювальних приладів за температури не вище 25°С; 
окремо від інших речовин і харчових продуктів, в місцях недоступних для дітей.
Термін придатності засобу
3 роки від дати виробництва, за умови зберігання в закритій упаковці від виробника.
Термін придатності робочих розчинів засобу за температури від 0°С до 25°С - 72 години.
Робочі розчини засобу за температури нижче 0°С слід використати протягом не більше 12 
годин.

Каністри з полімерних матеріалів по 10 л
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ВІРОКЛІН-800
Засіб мийний технічний

Склад
Основною активно діючою речовиною засобу є алкілбензолсульфонат натрію 16%, допоміжні 
речовини (неіоногенні ПАР, комплексоутворюючі речовини), вода до 100,0%.
Споживчі властивості
• в концентрації робочих розчинів, вищій за 2% знищує та запобігає росту бактерій та грибів;
• має добре піноутворення та високу миючу здатність;
• при використанні з піногенеруючим обладнанням утворює стійку стабільну піну, що довгий 

час утримується на вертикальних поверхнях, забезпечуючи очищення у важкодоступних 
місцях;

• не пошкоджує поверхню виробів, що обробляються;
• добре розчиняється у воді;
• ефективно працює у воді будь-якої жорсткості.

Призначення
Використовується на підприємствах харчової та переробної промисловості, агропромислового 
сектора, на транспорті.
Для очищення:
• виробничих приміщень;
• харчового, технологічного обладнання;
• ємностей;
• транспортерних стрічок;
• тари;
• інвентарю;
• інструментів;
• робочих столів.

Миття трубопроводів, танків, устаткування на підприємствах харчової та нехарчової 
промисловості, об’єктах агропромислового комплексу з використанням автоматизованих 
миючих станцій (в автоматизованих системах мийки).
Застосування
Для приготування робочих розчинів, обполіскування використовують водопровідну воду.
Приготування розчинів слід проводити відповідно до розрахунків, приведених в таблиці, 
термін придатності приготованих розчинів – 5 діб.

Концентрація робочого
розчину, %

 
Кількість засобу та води (мл),

необхідних для приготування 1 л робочого розчину
Засіб Вода

1 10 990
1.5 15 985
2 20 980
3 30 970
5 50 950

Можливе використання засобу шляхом нанесення робочих розчинів на поверхні об’єктів, 
що обробляються або занурення деталей обладнання у розчини засобу та їх миття за 
допомогою щіток і йоржів з дотриманням правил техніки безпеки при роботі з їдкими 
речовинами.
Після обробки поверхонь їх обполіскують проточною водою від залишків миючого засобу.
Обполіскування зовнішніх поверхонь здійснюється впродовж 3-5 хвилин. Ополіскування 
внутрішніх поверхонь здійснюється впродовж 5-10 хвилин. Наявність або відсутність 
залишкової лужності на обладнанні перевіряють за допомогою універсального індикаторного 
паперу для визначення рН в інтервалах від 0°С до 12°С або в змивній воді за допомогою рН-
метра.

Каністри з полімерних матеріалів по 10 л
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Для цього відразу ж після обполіскування до вологої поверхні прикладають смужку 
індикаторного паперу і щільно притискають. Зафарбовування індикаторного паперу в зелено-
синій колір свідчить про наявність на поверхні обладнання залишкової лужності. Якщо 
зовнішній вигляд паперу не змінився – залишкова лужність відсутня.
Застережні заходи при роботі із засобом
При роботі із засобом необхідно дотримуватися правил техніки безпеки, а також типових 
інструкцій.
При роботі із засобом слід уникати потрапляння рідини на шкіру та в очі.
Всі роботи слід проводити в робочому одязі з захистом шкіри рук гумовими рукавичками, а 
очей – окулярами.
При розбризкуванні (зрошенні) необхідно використати засоби захисту:
• для органів дихання – універсальні респіратори або промисловий протигаз;
• для очей – герметичні окуляри;
• для тіла – комбінезон;
• для ніг – чоботи гумові;
• для шкіри рук – гумові рукавички.

Засіб слід зберігати окремо від продуктів харчування в герметично закритій тарі підприємства-
виробника у закритому приміщенні.
Термін та умови зберігання
Засіб повинен зберігатися в критих вентильованих приміщеннях, що забезпечують захист від 
дії сонячних променів, на відстані не менше 2 м від опалювальних приладів за температури 
не нижче 0°С і не вище 25°С.
Допускається зберігання засобу на відкритих майданчиках, забезпечених навісом, що 
виключає потрапляння прямих сонячних променів, в складських ємностях з ізотермічним 
пристроєм, що забезпечує температуру продукту не нижче 0°С та не вище 25°С.
Засіб зберігається на дерев’яних піддонах штабелями, заввишки не більше 1,5 м.
Зберігати окремо від інших речовин і харчових продуктів, в місцях, недоступних для дітей.
Термін придатності
12 місяців від дати виготовлення, у закритій упаковці від виробника.

ВІРОКЛІН-800
Засіб мийний технічний

Каністри з полімерних матеріалів по 10 л
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ПЕДІСАН
Розчин для зовнішнього застосування

Опис
Прозора рідина зеленого кольору зі специфічним запахом.
Склад
100 мл препарату містять діючі речовини:
бензалконію хлорид - 20,0 г;
глутаровий альдегід - 10,0 г.
Допоміжні речовини: сульфат міді, сульфат алюмінію, полівінілпіролідон, трилон Б, синтанол, 
поліетиленгліколь, вода очищена.
Фармакологічні властивості
ПЕДІСАН - комплексний препарат для санації копитного рога, діє антисептично. Бензалконію 
хлорид та глутараровий альдегід проявляють бактерицидну, фунгіцидну, віруцидну дії.
Спеціальні компоненти, які входять до складу Педісану (комплекси солей, неіоногенних 
ПАР та полімерних сполук), зміцнюють копитний ріг, перешкоджаючи його розтріскуванню, 
обволікають поверхні, закупорюючи дефекти; запобігають розвитку пористості; мають 
в’яжучу, кератолітичну та протизапальну дії, стимулюють загоєння ураженої шкіри м’якуша і 
міжпальцевої щілини.
Застосування
Препарат застосовується для лікування тварин при захворюваннях копит; для профілактики та 
лікування тварин хворих на некробактеріоз і копитну гниль.
Дозування
Засіб застосовують методом ванн шляхом занурення копит у робочі розчини препарата або 
методом зрошення. Робочі розчини препарату готують у промаркованих місткостях із будь-
яких матеріалів шляхом розведення засобу водою кімнатної температури.
Для профілактики захворювань копитного рога використовують 2,5-5% розчини препарату 
впродовж 7 діб один раз на місяць.
В залежності від кількості корів, ванни заповнюють згідно таблиці 1.
Таблиця 1.

Кількість тварин на фермі Концентрація робочого 
розчину Застосування

До 50 корів 2,5% Розчин потрібно
замінювати кожні 2 доби.

50-200 корів 5% Розчин потрібно
замінювати кожні 2 доби.

200-1000 корів 5% Розчин потрібно
замінювати щодобово.

Для тварин з незначними ураженнями кінцівок (при видаленні уражених ділянок, зрізанні 
некротичних тканин) використовують 10% розчин препарату методом зрошення дворазово з 
інтервалом 24 години. Потім переходять до обробки кінцівок 5% розчином препарату методом 
занурення. Обробку проводять через добу, не менше трьох разів. При глибоких втручаннях з 
висіченням уражених тканин, застосовують препарат методом накладання пов’язок, змочених 
в 10% розчині. Перев’язки проводять через добу, не менше трьох разів. Потім переходять до 
обробки кінцівок 5% розчином препарату методом занурення.
Застереження
Немає
Зберігання
Зберігати в тарі виробника за температури від 5°С до 25°С в сухих, темних, вентильованих 
складських приміщеннях. Не заморожувати 
Термін придатності
2 роки.

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 10 л
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АМІНОВІТОЛ
Розчин для перрорального застосування, 
вітамінний комплекс

Склад
1,0 мл кормової добавки містить діючі речовини:

Допоміжні речовини: пропіленгліколь, декстроза, спирт етиловий, вода очищена.
Фармакологічні властивості
АМІНОВІТОЛ — кормова добавка, що має сукупні фармакологічні властивості окремих 
вітамінів та амінокислот, які сприяють нормалізації обміну речовин в організмі, підвищенню 
його резистентності, позитивно впливають на продуктивність, збереженість і відтворювальні 
функції тварин та птиці.
Застосування
Для поповнення раціону свиней, великої рогатої худоби, овець, кіз вітамінами, амінокислотами, 
при стресових станах, які викликані паразитарними або інфекційними захворюваннями, 
транспортуванням, змінами раціону годівлі.
Дозування
Кормову добавку на протязі 5-7 діб застосовують перрорально, змішуючи з питною водою з 
розрахунку: 1-2 мл кормової добавки на 4 л питної води  на добу.
Умови зберігання
Зберігати в темному, недосяжному для дітей, місці у пакуванні виробника за температури від 
5о до 25оС
Термін придатності
36 місяців.
Після розведення у питній воді — 24 години.

вітамін А 2500 МО 
вітамін В1 1,2 мг
вітамін В2 4,5 мг 
вітамін В6 2,5 мг
вітамін В12 0,01 мг 
вітамін С 30,0 мг
вітамін D3 2250 МО 
вітамін Е 10 МО
фолієву кислоту 0,25 мг 
пантотенову кислоту 9,0 мг
біотин 0,05 мг 
нікотинамід 22,0 мг 

холіну хлорид 50,0 мг
метіонін 10,0 мг 
аргінін 10,0 мг
лейцин 12,0 мг 
треонін 2,0 мг
триптофан 6,0 мг 
лізин 50,0 мг
валін 22,0 мг 
ізолейцин 8,0 мг
фенілаланін 10,0 мг 
гістидин 6,0 мг

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 5 л
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ГЕПАКАРНІТОЛ
Розчин для перрорального застосування, 
гепатопротектор

Склад
1,0 мл кормової добавки містить діючі речовини(мг):
карнітину гідрохлорид 25,0
DL-метіонін 10,0
холіну хлорид 18,75
магнію сульфат 10,0
сорбітол 200,0
цинарин (екстракт артишоку) 5,0
Допоміжні речовини: пропіленгліколь, каліюсорбат, вода очищена.
Фармакологічні властивості
ГЕПАКАРНІТОЛ — кормова добавка, що має сукупні фармакологічні властивості окремих 
складових із вираженою стимулюючою, захисною та жовчогінною дією на печінку, які 
покращують її функції та метаболізм, оптимізуючи основні фізіологічні процеси. Карнітину 
гідрохлорид — стимулятор метаболічних процесів, продукт біосинтезу лізину та метіоніну. 
Застосування його призводить до підвищення витривалості організму, поліпшення функції 
серця, збільшення м’язової маси за рахунок пришвидшення обмінних процесів у клітинах, 
покращення проникнення до клітин вітамінів, мінералів та виведення продуктів розпаду, 
зменшення ризику виникнення жирової дистрофії печінки.
ГЕПАКАРНІТОЛ поєднує позитивні властивості метіоніну та холін хлориду для синтезу 
ферментів печінки, що важливо при детоксикації аміаку, підвищенні ефективності роботи 
печінки, регенерації пошкоджених тканин.
Завдяки екстракту артишоку та сорбітолу ГЕПАКАРНІТОЛ має холеретичну (збільшення 
кількості жовчі) та жовчогінну (стимулювання скорочення жовчного міхура) дії.
Застосування
Для детоксикації печінки, пришвидшення її відновлення у періоди інтенсивного 
перевантаження (кормовими мікотоксинами, аміаком, ожирінням тощо), покращення 
продуктивності тварин.
ГЕПАКАРНІТОЛ згодовують для поліпшення процесів метаболізму в печінці, з метою 
уникнення негативних наслідків медикаментозного лікування, токсикозів, зниження кількості 
споживання корму, при погіршенні індексу репродукції, підвищенні сприйнятливості до 
хвороб, високій смертності від печінкової недостатності.
Дозування

Вид тварини Дозування Курс лікування Каренція

всі тварини 0,5 – 1,0 мл кормової добавки на 1 л 
питної води на добу

перорально з водою
5-7 діб відсутня

Застереження для обслуговуючого персоналу
Слід дотримуватися загальноприйнятих правил особистої гігієни та техніки безпеки, які 
передбачені при роботі з кормовими добавками. Невикористаний продукт або його залишки 
мають бути утилізовані згідно чинних вимог.
Умови зберігання
Зберігати в темному, недосяжному для дітей місці у пакуванні виробника за температути від 
5о до 25оС
Термін придатності
36 місяців.
Після розведення у питній воді — 24 години.

Каністри з полімерних матеріалів по 1 та 25 л
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L-ЦИН
Розчин для ін’єкцій

Опис
Розчин від світло-рожевого до темно-рожевого кольору зі специфічним запахом складових 
компонентів.
Склад
1 мл препарату містить діючі речовини:
бутафосфан – 100 мг;
ціанокобаламін – 0,05 мг;
нікотинамід – 5 мг;
L-карнітину гідрохлорид – 21 мг.
Допоміжні речовини: бутанол, натрію гідроксид, гексаціаноферат (ІІІ) калію, вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості
ATC vet QA12C - інші мінеральні добавки. QA12CX91 - бутафосфан.
L-цин – це комплексний препарат, дія якого обумовлена властивостями діючих речовин: 
бутафосфану, вітамінів групи В (вітамін B12, вітамін В3 (РР)) та вітаміноподібної речовини групи 
В (L-карнітину). Препарат має тонізуючі властивості, нормалізує метаболічні та регенеративні 
процеси, забезпечує стимулюючий вплив на білковий, вуглеводний та жировий обміни, 
підвищує резистентність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища, 
інфекцій та токсинів, сприяє росту і розвитку тварин, в тому числі птиці.
Бутафосфан – це органічна сполука фосфору, що впливає на ряд асиміляційних процесів в 
організмі тварин, стимулює синтез протеїнів, пришвидшує ріст і розвиток тварин, нормалізує 
функціонування печінки, підвищує неспецифічну резистентність організму, сприяє утворенню
кісткової тканини. При стресових ситуаціях бутафосфан нормалізує рівень гормону стресу 
– кортизолу, завдяки чому покращує утилізацію глюкози в крові і сприяє збереженню 
енергетичних ресурсів організму. Бутафосфан не накопичується в організмі і не спричиняє 
побічних дій, які властиві стимулюючим засобам та неорганічному фосфору.
Ціанокобаламін (вітамін B12) – як метаболіт активує обмін вуглеводів, білків та ліпідів, 
сприяє синтезу лабільних груп в утворенні холіну, метіоніну, нуклеїнових кислот, креатину, 
накопиченню в еритроцитах сполук із сульфгідрильними групами. Як фактор росту стимулює 
функцію кісткового мозку, що необхідно для нормобластичного еритропоезу. Ціанокобаламін 
нормалізує функціонування печінки та нервової системи, активує систему зсідання крові, у 
високих дозах викликає підвищення тромбопластичної активності та активності протромбіну. 
Вітамін B12 є необхідним для утворення еритроцитів у кістковому мозку. В організмі зв’язується 
з білками на 90 %. Екскретується нирками та із жовчю. Проникає через плацентарний бар’єр.
Нікотинамід (вітамін В3 (РР)) – стимулює продукування нікотинаде-ніндинуклеотидфосфату 
(НАДФ) і нікотинаденіндинуклеотиду (НАД), що регулює перебіг більшості окисно-відновних 
реакцій, забезпечуючи нормалізацію багатьох видів обміну (включаючи і енергетичний). Бере
участь у метаболізмі жирів, протеїнів, амінокислот, пуринів, тканинному диханні, 
глікогенолізі. Нікотинамід сприяє протистоянню організму інфекційним захворюванням, 
має дезінтоксикаційні властивості, швидко розподіляється в тканинах і проходить через 
плацентарний бар’єр. У печінці метаболізується з утворенням N-метилнікотинаміду, 
метилпіридонкарбоксамідів, глюкуроніду і комплексу з гліцином. Виводиться через нирки з 
сечею.
L-карнітин – це речовина природного походження, споріднена вітамінам групи В (так званий 
вітамін В11), є продуктом біосинтезу лізину та метіоніну, в організмі виконує ряд важливих 
функцій, серед яких: детоксикація, стимуляція метаболічних процесів, зміцнення судин, 
стимуляція регенерації тканин. Застосування його призводить до підвищення витривалості 
організму, поліпшення функції серця, збільшення м’язової маси за рахунок пришвидшення 
обмінних процесів у клітинах, покращення проникнення до клітин вітамінів, мінералів та 
виведення продуктів розпаду, зменшення ризику виникнення жирової дистрофії печінки.

Флакони по 10 та 100 мл
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Застосування
Препарат застосовують верблюдам, великій рогатій худобі, телятам, коням, лошатам, свиням, 
поросятам, вівцям, ягнятам, козам, козенятам, собакам, котам, кролям, хутровим звірям, та 
свійській птиці (кури несучки, молодняк курей-несучок, бройлери) при порушеннях обміну 
речовин, вітамінній недостатності, як стимулюючий і тонізуючий засіб для підвищення 
опірності організму до інтоксикацій, захворювань різної етіології, покращення росту та 
розвитку, у комплексній терапії за недостатності в організмі кальцію та магнію, при пологах, 
післяпологових ускладненнях (післяпологовий парез), у реабілітаційний період одужування 
та після операцій, стресів, для нормалізації кровотворення та функціонування печінки, при 
значних фізичних навантаженнях.
Дозування
Застосовують тваринам внутрішньом’язово, підшкірно або внутрішньовенно (повільно) один 
раз на добу впродовж 4-5 діб у дозах:

Вид та категорія тварин Доза препарату, з розрахунку на тварину, мл
верблюди, велика рогата худоба 10-25
телята 5-12
свині 2,5-1
поросята 1-2,5
вівці, кози 2,5-8
ягнята, козенята 1,5-2,5
У критичних випадках та при сильному ослабленні тварин препарат застосовують у половинній 
дозі.
За необхідності проводять повторний курс лікування у тих же дозах через 8-15 діб.
Протипоказання
Відсутні.
Зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності – 2 роки. Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання 
його у темному місці за температури від 5 °С до 25 °С.

L-ЦИН
Розчин для ін’єкцій

Флакони по 10 та 100 мл
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ФЕРУМ +
Розчин для ін’єкцій

Опис
Злегка в’язка рідина темно-коричневого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючі речовини:
ферум тривалентний (у комплексній сполуці феруму (ІІІ) ргідроксиду з низькомолекулярним 
декстраном) - 100,0 мг;
ціанокобаламін - 5,0 мкг;
кислоту фолієву - 200,0 мкг.
Допоміжні речовини: фенол, вода для ін’єкцій.
Фармакологічні властивості
ATCvet класифікаційний код: QB03AC Препарати тривалентного заліза для парентерального 
застосування.
ФЕРУМ + — комплексний протианемічний засіб, що підвищує рівень гемоглобіну. Препарат 
поповнює запаси заліза, активує синтез гемоглобіну і процеси кровотворення, сприяє 
підвищенню резистентності організму. 
Залізо (у комплексній сполуці з низькомолекулярним декстраном) через специфічні рецептори 
на мембранах проліферуючих еритроїдних клітин надходить всередину клітини. 
Вітамін В12 (ціанокобаламін) стимулює еритроцитопоез, впливаючи на перетворення 
кислоти фолієвої у тетрагідрофолієву, яка пришвидшує дозрівання еритроцитів, синтез 
гепатопротекторів — метіоніну і холіну, стимулює білоксинтезувальну функцію печінки, 
засвоєння каротину і синтез ретинолу, перетворення кислоти пропіонової у глюкозу.
Кислота фолієва належить до вітамінів групи В, бере участь у гемопоезі, синтезі амінокислот, 
піримідинів і пуринів, нуклеїнових кислот, обміні холіну. У поєднанні з вітаміном В12 
(ціанокобаламіном) стимулює процес кровотворення. 
Застосування
Для лікування поросят, свиноматок, телят, ягнят, козенят, собак за залізодефіцитної анемії та 
профілактики хвороби, у разі крововтрат та геморагічного діатезу.
Дозування
Препарат вводять внутрішньом’язово в ділянку стегна або шиї:

Вид тварин Профілактика Лікування
(з 2-тижневого віку)

поросята 1,0-1,5 мл на 3-5 добу життя 2,0 мл

свиноматки 8-10 мл за 20-15 діб до опоросу -

телята 4,0-5,0 мл на 3-4 добу життя 6,0 - 7,0 мл

ягнята 1,0 мл на 5-6 добу життя 1,5 - 2,0 мл
За необхідності препарат вводять молодняку повторно через 10-12 діб у тих же дозах.
Застереження
Малим тваринам препарат в одне і те ж місце вводити не більше 1,5 мл, великим — 5 мл.
Парентеральне введення препарату викликає тимчасову пігментацію тканин у місці ін’єкції.
Форми несумісності
Не змішувати з іншими розчинами!
ФЕРУМ + не застосовувати одночасно з антибіотиками групи тетрацикліну, пеніциламіном, 
оскільки утворюються хелатні комплексні сполуки, що зменшують засвоєння заліза та 
антибіотиків. За одночасного призначення глюкокортикостероїдів можливе посилення 
стимуляції еритроцитопоезу.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей, місце за температури від 5° до 25° С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відбору з флакону — 14 діб за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5° до 25° С.

Флакони по 100 мл



70 71   |   +380 44 245-77-25   |   www.biotestlab.ua    www.biotestlab.shop |   0 800 213-235   |  

ІМ
УН

О
СТ

И
М
УЛ

ЯТ
О
РИ

СТИМУЛ
Розчин для ін’єкцій

Опис
Прозорий розчин від червоного до червоного з малиновим або рожевим відтінком кольору.
Склад
1 мл препарату містить активнодіючу речовину:
натрію нуклеїнат – 1 мг.
Допоміжні речовини: комплекс біологічно активних речовин*, метилпарабен, пропілпарабен, 
пропіленгліколь, вода для ін’єкцій.
*Комплекс біологічно активних речовин містить:
вітаміни та вітаміноподібні речовини — D-біотин, ергокальциферол, холіну хлорид, фолієва 
кислота, менадіон, міо-інозитол, ніацинамід, нікотинова кислота, пара-амінобензойна 
кислота, D-пантотенова кислота, піридоксалю гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, 
ретинолу ацетат, рибофлавін, α-токоферолу фосфат, тіаміну гідрохлорид;
Амінокислоти — L-аланін, L-аргініну гідрохлорид, аспарагінова кислота, L- цистеїн, L-цистин, 
L-глутамін, глутамінова кислота, гліцин, L-гістидин, L-ізолейцин, L-лейцин, L-лізин, L-метіонін, 
L-фенілаланін, L-пролін, L-серин, L-треонін, L-триптофан, L-тирозин, L-валін, аденіну 
гемісульфат, аденін, аденозин, гідроксипролін;
Мінеральні речовини — кальцію хлорид, заліза нітрат, магнію сульфат, калію хлорид, натрію 
ацетат, натрію хлорид, натрію фосфат однозаміщений;
інші, в т.ч. біологічно активні, компоненти— дезоксирибоза, рибоза, глюкоза, холестерол, 
глутатіон, гіпоксантин, феноловий червоний, твін-80, тимін, урацил, ксантин.
Фармакологічні властивості
ATC-vet класифікаційний код: QL03 Імуностимулятори. Препарат має адаптогенну, 
імуностимулюючу, загальнотонізуючу дію; покращує обмін речовин, клітинний обмін, 
регенерацію тканин, завдяки наявності у складі препарату натрію нуклеїнату та збалансованого 
комплексу мінеральних речовин, амінокислот та вітамінів.
Нуклеїнат натрію є індуктором лейкоцитарної реакції, стимулятором внутрішньоклітинного 
метаболізму, нуклеїнового обміну в організмі тварин, особливо за послабленого імунітету. 
Має протизапальну активність, пригнічує підвищену агрегацію тромбоцитів.
В основі фармакотерапевтичних ефектів препарату лежать такі механізми: стимулювання 
процесів клітинного метаболізму, посилення біосинтезу ендогенних нуклеїнових кислот, 
специфічних протеїнів та ферментів; посилення мітотичної активності клітин кісткового мозку, 
прискорення процесів регенерації; підвищення енергозабезпечення клітини шляхом стимулю-
вання синтезу макроергічних сполук, таких як АТФ; нормалізація NO-синтазної активності, 
інгібування окисних процесів у клітинних мембранах, стабілізація мембран клітин та 
оптимізація окисно-відновних процесів у тканинах; підвищення продукції інтерферону та 
стимулювання противірусного захисту; активація гіпофізарно-наднирковозалозної системи зі 
збільшенням рівня ендогенних глюкокортикоїдів.
Застосування
Препарат застосовують як тонізуючий засіб у комплексі терапевтичних заходів при лікуванні 
великої рогатої худоби, коней, свиней, хутрових звірів, собак, котів, птиці. Застосовують 
при анеміях, гiповiтамiнозах, інфекційних та інвазійних захворюваннях, при захворюваннях 
репродуктивної системи, для стимуляції охоти, а також, при отруєннях, у пiсляоперацiйний 
період; як загальнозміцнюючий засіб з профілактичною метою під час підготовки тварин до 
виставок, змагань i транспортування.
Застосовують молодняку для посилення росту та покращення розвитку, та іншим категоріям 
виснажених та ослаблених тварин.
Дозування
При лікуванні великої рогатої худоби, коней, свиней препарат вводять підшкірно, 
внутрiшньом’язово, внутрiшньовенно. Можливе пероральне застосування із питною водою.

Флакони по 10 та 100 мл
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Таблиця 1. Дозування при лікуванні великої рогатої худоби, коней, свиней 

Вікова група Вид обробки Дозування Курс лікування

Молодняк
Профілактика 0,5 – 5,0 мл/

голову
1 - 2 рази з інтервалом 

24-48 годин

Лікування 3,0 – 10,0 мл/
голову

2 – 5 разів з інтервалом 
24-48 годин

Дорослі тварини
Профілактика 3,0 – 5,0 мл/

100 кг м. т.
1 - 2 рази з інтервалом 

24-48 годин

Лікування 5,0 – 10,0 мл/
100 кг м. т.

2 – 5 разів з інтервалом 
24-48 годин

Таблиця 2. Дозування при застосуванні з процілактичною ціллю

Призначення Курс лікування
Спосіб введения,
дозування, мл/

кг м. т.

У схемах стимуляції охоти, 
підвищення фертильності самок 
сільськогосподарських тварин

За кілька годин до
запліднення

Підшкірно,
внутрішньом’язово

у дозі 0,05 мл

Для профілактики післяпологових 
ускладнень (затримка посліду, 
метрити) у комплексі заходів

Дворазово, перед пологами, та
повторно через 7 діб

Для кращого розвитку плода 1-3 рази на місяць у першій
половині вагітності

Самкам для профілактики порушень 
метаболізму та зниження втрати маси 
тіла під час лактації.

1-3 рази на місяць протягом 
усього

лактаційного періоду

Для підвищення приросту маси тіла 
на відгодівлі.

На початку відгодівлі, один раз 
на добу,

Внутрішньом’язово
у дозі 0,1 мл

Для підвищення безпеки 
молодняку, природної 
резистентності та імунітету

на 1, 4 та 9-ту добу

Молодняку   та дорослим 
тваринам у період інтенсивних 
навантажень, при транспортуванні, 
перегрупуванні, зміні раціону та 
інших стресах

1-3 рази на тиждень, при 
необхідності, курсом за 8, 
6 та 4 діб перед впливом 

передбачуваного
стрес-фактора

СТИМУЛ
Розчин для ін’єкцій

Флакони по 10 та 100 мл
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СТИМУЛ
Розчин для ін’єкцій

Флакони по 10 та 100 мл

При отруєнні дрібних тварин Одноразово, у комплексній 
терапії

Підшкірно,
внутрішньом’язово

0,3-0,5 мл

При порушенні норм годівлі 
дрібних тварин

Один раз на добу протягом 5-7 
днів

При дегельмінтизації дрібних 
тварин та у поствакцинальний 
період

Дворазово, безпосередньо 
перед, та через 24 години після 

обробки

При лікуванні дрібних тварин 
при акушерсько-гінекологічних 
захворюваннях

Один раз на добу протягом 5-7 
днів

Несумісність з іншими лікарськими препаратами, кормами та кормовими добавками невідома.
Застереження
Немає.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 2°С до 8°С. 
Термін придатності препарату 
18 місяців. Після першого відбору з флакону – 7 діб за умови зберігання в сухому темному 
місці за температури від 2°С до 8°С.
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4Д
Розбавник для сперми кнурів 4-денний

Опис
Прозорий розчин, безбарвний або світло-жовтого кольору.
Склад
100 мл препарату містять, г: глюкози моногідрат - 37,40; L-цистеїн - 0,66, натрій лимоннокислий 
- 4,95, натрію гідрокарбонат - 1,38, трилон Б - 1,38, хлорид калію - 0,67, кислота лимонна - 0,22, 
колістину сульфат - 0,275, гентаміцину сульфат - 0,275, вода для інєкцій до 100 мл.
Фармакологічні властивості
4Д - засіб для розрідження сперми кнурів та короткочасного її зберігання.
4Д забезпечує оптимальні умови для збереження біологічної повноцінності сперміїв 
та їх високої запліднюючої здатності, підтримує цілісність мембранного апарату та 
внутрішньоклітинних субодиниць, що сприяє високій функціональній активності статевих 
клітин. Гентаміцину сульфат та колістину сульфат у складі розбавника забезпечують 
протимікробну дію на мікрофлору, що може міститись в спермі кнурів.
4Д зумовлює уповільнення обмінних процесів, що сприяє підвищенню фізіологічної 
резистентності сперміїв до температурного шоку, перешкоджає аглютинації та подовжує 
термін їх виживання поза організмом самця.
pH робочого розчину розчину при 20 °С - 6,6 - 7,4.; осмолярність - 300-50 мОсм/л.
Застосування
Препарат призначений для розрідження сперми кнурів з подальшим її зберіганням в умовах 
in vitro за температури 17±1°С та осіменіння свиноматок.
Дозування
Для приготування робочого розчину розбавника для сперми кнурів вміст флакону виливають 
у ємність з відповідною кількістю бідистильованої води (згідно таблиці 1). Розчин повільними
обертальними рухами перемішують для досягнення однорідності. Готовий робочий розчин 
розбавника перед розрідженням сперми витримують впродовж 10 15 хвилин за температури 
30–35°С на водяній бані (термостаті) або на підігрівальній плиті (для врівноваження фізико-
хімічних властивостей розчину). Робочий розчин розбавника зберігає свої властивості 
протягом 48 годин при зберіганні в холодильнику за температури від 1 до 5 °С в герметично 
закритому посуді.
Таблиця 1. Приготування робочого розчину розбавника

Кількість
розчину-концентрату 4Д, мл

Кількість бідистильованої,
демінералізованої води, л

100 1
500 5

1000 10
Свіжоотриману сперму кнурів перед її розрідженням слід зберігати в термососуді за 
температури 30-35°С. Перед розрідженням сперми визначають її показники - об’єм, 
концентрацію та рухливість сперміїв. Кратність розрідження сперми кнурів залежить від 
концентрації сперміїв у 1 мл та їх рухливості. Допустимі співвідношення розрідження сперми 
кнурів від 1:3 до 1:10.
Розрідження сперми проводять не раніше, ніж через 10 хвилин і не пізніше, ніж через 20 
хвилин після її відбору. Перед розрід женням нативної сперми обов’язково контролюють 
температурні режими еякуляту та розбавника. Під час процесу розрідження, температура 
розбавника та сперми повинні бути однаковими (допускаються відхилення не більше ±1°С). 
Готовий розріджувач невеликими порціями повільно, додають до сперми (а не навпаки!) 
після чого розріджену сперму перемішують обережними круговими рухами.
Після розрідження сперми проводиться її фасування у флакони. Фасування сперми проводять 
за кімнатної температури 20-22°С. 
Дозування
Дотримуватись температурних режимів зберігання робочих розчинів препарату.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 2° до 8°С. Після першого відкриття 
флакону препарат необхідно використати негайно. Умови зберігання після розведення: в 
холодильнику за температури від 1°С до 5°С в герметично закритому посуді.
Термін придатності
12 місяців.

Флакони по 100 мл
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