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BioTestLab est.1989

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 та 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 даний час продукція 
представлена   у понад 20 країнах.
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Вакцини36
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 дезінфектанта

Початок виробництва аутогенних вакцин

Розробка нових вакцин для птиці та кролів,
препаратів для домашніх тварин
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ПРОДУКТИ стор.
ВАКЦИНИ
живі
ПОЛІМУН АЕ, енцефаломієліт 6
ПОЛІМУН ПОКС, віспа 7
ПОЛІМУН АЕ+ПОКС, енцефаломієліт, віспа 8
ПОЛІМУН ІБХ Лайт, хвороба Гамборо, цільовий титр 500 9
ПОЛІМУН ІБХ, хвороба Гамборо, цільовий титр 800 10
ПОЛІМУН ІБХ+, хвороба Гамборо, цільовий титр 1000 11
ПОЛІМУН ІБК Н-120, інфекційний бронхіт 12
ПОЛІМУН ІБК МУЛЬТІ, інфекційний бронхіт 13
ПОЛІМУН ІБК ВАР2, інфекційний бронхіт 14
ПОЛІМУН ЛА-СОТА, хвороба Ньюкасла 15
ПОЛІМУН НХ+ІБК, хвороба Ньюкасла, інфекційний бронхіт 16
ПОЛІМУН НХ КЛОН 124, хвороба Ньюкасла 17
ПОЛІМУН НХ КЛОН 124+ІБК Н120, хвороба Ньюкасла, інфекційний бронхіт 18
ПОЛІМУН НХ Хітчнер В1, хвороба Ньюкасла 19
ПОЛІМУН НХ Хітчнер В1+ІБК Н120, хвороба Ньюкасла, інфекційний бронхіт 20
ПОЛІМУН РЕО 1133, інфекційний артрит (теносіновіт) 21
інактивовані
ПОЛІМУН НХ ІБК СЗН, хвороба Ньюкасла, інфекційний бронхіт синдром 
зниження несучості 22

ПОЛІМУН НХ ІНАК, хвороба Ньюкасла 23
ПОЛІМУН НХ+ІБК ІНАК, проти ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту 24
ПОЛІМУН РЕО 1133 ІНАК, інфекційний артрит (теносиновіт) 25
ПОЛІМУН САЛЬМО, сальмонельоз 26

ПРАВИЛА ТА МЕТОДИ ВАКЦИНАЦІЇ ПТИЦІ 27

ІНДИГО МАКС, засіб для підготовки води та контролю процесу вакцинації 32

АНТИБІОТИКИ

пероральні розчини

ТИЛМІКОН-250,  розчин тилмікозину 33

ТРИКОЛІН, розчин енрофлоксацину, триметоприму та колістину сульфат 34

ФЛОЦИН 4%, розчин флорфеніколу 35

ФЛОЦИН-100, розчин флорфеніколу 36

ЕНРОКОЛІН, розчин енрофлоксацину та колістину сульфат 37

ЕНРОКСАН-100, розчин енрофлоксацину 38
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Запитуйте каталоги препаратів
для сільськогосподарських та домашніх тварин

у менеджерів компанії.

ПРОДУКТИ стор.
порошкові з водою та кормом
АМОКСАН-500, порошок амоксициліну тригідрат 39
ДОКСАН-50, порошок доксицикліну гіклат 40
КОЛІДОКСИН, порошок доксицикліну гіклат та колістину сульфат 41
КОЛІСТО 6М, порошок колістину сульфат 42
КОЛІТИЛ-П, порошок тилозину тартрат та колістину сульфат 43
ОКСИКОЛІН, порошок окситетрацикліну гідрохлорид та колістину сульфат 44

ТІАМ 45, порошок тіамуліну гідрогену фумарат 45

ЦИПРОКОЛІН, порошок ципрофлоксацину та колістину сульфат 47

ФАРМАДОКС П, порошок доксицикліну гіклат та тилозину тартрат 48
КОКЦИДІОСТАТИКИ
ТОЛТРАСАН-50, розчин толтразурилу 49
ДЕЗІНФІКУЮЧІ ТА МИЮЧІ ЗАСОБИ
ВІРОСАН, розчин бензалконію хлориду, глутарового альдегіду 50
ВІРОСАН МАКС, розчин бензалконію хлориду, глутарового альдегіду 52
ВІРОСАН Ф, розчин бензалконію хлориду, глутарового альдегіду, 
формальдегіду 54

ВІРОСАН Ф2, розчин бензалконію хлориду, глутарового альдегіду, 
формальдегіду 56

ВІРОСАН МЕД,  засіб дезінфекційний 58
ФРОСТ, антифриз для дезінфікуючих засобів 60
ВІРОКЛІН-800, мийний технічний засіб 61

ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ

АМІНОВІТОЛ, пероральний розчин, вітамінно-мінеральний комплекс 63
ГЕПАКАРНІТОЛ, пероральний розчин, гепатопротектор 64
ПРОТИЗАПАЛЬНІ
ТЕРМОНОРМ, порошок ацетилсаліцилової кислоти 65
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ПОЛІМУН АЕ

Склад
Вірус енцефаломієліту птиці штам Calnek 1143 ≥ 103,0 ТЦД50 в дозі;
розчинник.
Фармацевтична форма
Ліофілізат та розчинник.
Імунобіологічні властивості
Захисні антитіла формуються через 2-3 тижні після вакцинації і захищають птицю від 
інфікування протягом періоду несучості, а також молодняк від вакцинованої птиці в перші 
тижні життя
Показання до застосування
Профілактика захворювання птиці на енцефаломієліт.
Особливі вказівки при несучості
Не застосовують за 28 діб до та в період несучості.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову

Застосування вакцини: методом випоювання або методом внутрішньошкірної ін´єкції.
Період очікування
Нуль діб. 
Термін придатності
Вакцина та розчинник придатні 18 місяців. Вакцина після розчинення - 6 годин.
Умови зберігання
Вакцину зберігають у темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 8оС або 
мінус 20оС. Розчинник зберігають в темному, не доступному для дітей місці, за температури 
від 2о до 8оС.

Флакони зі скла по 500 і 1000 доз вакцини. 
Розчинник по 5 і 10 мл на 500 і 1000 доз   
вакцини відповідно

Вакцина проти енцефаломієліту птиці, жива
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ПОЛІМУН ПОКС

Склад
Вірус віспи птиці, штам Cutter ≥ 102,8 ТЦД50 в дозі.
Розчинник.
Фармацевтична форма
Ліофілізат та розчинник.
Імунобіологічні властивості
Захисні антитіла формуються через 2-3 тижні після вакцинації та захищають птицю від 
інфікування протягом періоду несучості, а також молодняк від вакцинованої птиці в перші тижні 
життя. Реакція на введення вірусу віспи в вакцині може наступити на 5-7 день після імунізації 
і характеризуватися утворенням затвердіння під шкірою та віспин на зовнішній і внутрішній 
поверхні перетинки крила птиці у місці проколу, що зникає впродовж двох тижнів та свідчить 
про успішну імунізацію.
Показання до застосування
Профілактика захворювання птиці на віспу.
Особливі вказівки при несучості
Не застосовують за 28 діб до та в період несучості.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову

Застосування вакцини: методом внутрішньошкірної ін´єкції.
Період очікування
14 діб.
Термін придатності
Вакцина та розчинник придатні 18 місяців. Вакцина після розчинення - 6 годин.
Умови зберігання
Вакцину зберігають в темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 80С або 
мінус 200С. Розчинник зберігають в темному, не доступному для дітей місці, за температури 
від 2о до 80С.

Вакцина у скляних флаконах по 500 або
1000  доз. Розчинник у флаконах по 5,0 мл 
або 10,0 мл відповідно

Вакцина проти віспи птиці, жива
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ПОЛІМУН АЕ+ПОКС

Склад
Вірус енцефаломієліту птиці штам Calnek 1143 ≥ 102,5 ЕІД50 в дозі;
вірус віспи птиці штам Cutter ≥ 102,8 ЕІД50 в дозі;
розчинник.
Фармацевтична форма
Ліофілізат і розчинник.
Імунобіологічні властивості
Захисні антитіла формуються через 2-3 тижні після вакцинації і захищають птицю від 
інфікування протягом періоду несучості. Реакція на введення вірусу віспи в вакцині може 
наступити на 5-7 день після імунізації і характеризуватися утворенням затвердіння під шкірою 
та віспин на зовнішній і внутрішній поверхні перетинки крила птиці у місці проколу, що зникає 
впродовж двох тижнів та свідчить про успішну імунізацію.
Вид птиці
Кури, індики.
Показання до застосування
Профілактика захворювання птиці на енцефаломієліт та віспу.
Особливі вказівки при несучості
Не застосовують за 28 діб до та в період яйцекладки.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову

Застосування вакцини: методом внутрішньошкірної ін´єкції.
Термін придатності
Вакцина та розчинник придатні 18 місяців. Вакцина після розчинення - 6 годин.
Умови зберігання
Вакцину зберігають в темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 8оС або 
до мінус 20оС. Розчинник зберігають в темному, недоступному для дітей місці, за температури 
від 2о до 8оС.

Флакони зі скла по 500 і 1000 доз вакцини.
Розчинник по 5 і 10 мл на 500 і 1000 доз      
вакцини відповідно

Вакцина проти енцефаломієліту та віспи
птиці, жива
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ПОЛІМУН ІБХ ЛАЙТ

Склад
Отриманий на ВПФ курячих ембріонах вірус інфекційної бурсальної хвороби, штам МВ/20 ≥ 
102 ЕIД50/доза.
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцинний вірус за один-два тижні стимулює формування специфічного імунітету у 
вакцинованої птиці проти захворювання на інфекційну бурсальну хворобу.
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування 
Профілактика інфекційної бурсальної хвороби.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 
Оптимальні дати вакцинації визначаються за титром материнських антитіл, який має становити 
500 в ELISA, IDEXX. В разі потреби (велика різнорідність МАТ) курчат вакцинують двічі. В  разі 
неможливості визначення дати вакцинації лабораторним шляхом слід орієнтуватися на такі 
строки:

Застосування вакцини: методом випоювання.
Примітка: Вакцина тканинна, тому при її розчиненні у флаконі можуть спостерігатися дрібні 
залишки тканин від гомогенізованих тканин ембріонів.
Період очікування
Нуль діб.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення - 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці за температури від 2° до 8°С, або до мінус 20 оС.

Флакони зі скла або пластику по 1000,
2000 або 5000 доз

Вакцина проти інфекційної бурсальної
хвороби птиці, жива
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ПОЛІМУН ІБХ

Склад
Одна доза містить: отриманий на ВПФ курячих ембріонах вірус інфекційної бурсальної 
хвороби, штам МВ/5 ≥ 102 ЕIД50.
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист щепленої птиці від захворювання на інфекційну бурсальну хворобу. 
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Профілактика інфекційної бурсальної хвороби.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 
Оптимальні дати вакцинації визначаються за титром материнських антитіл, який має становити 
800 в ELISA, IDEXX. В разі потреби (велика різнорідність МАТ) курчат вакцинують двічі. В  разі 
неможливості визначення дати вакцинації лабораторним шляхом слід орієнтуватися на такі 
строки:

 

Застосування вакцини: методом випоювання.
Примітка: Вакцина тканинна, тому при її розчиненні у флаконі можуть спостерігатися дрібні 
залишки тканин від гомогенізованих тканин ембріонів.
Період очікування
Нуль діб.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення - 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці за температури від 2о до 8°С або до мінус 20 оС.

Флакони  зі  скла  або  пластику  по  1000; 2000 
або 5000 доз

Вакцина проти інфекційної бурсальної
хвороби птиці, жива
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ПОЛІМУН ІБХ+

Склад
Одна доза містить: отриманий на ВПФ курячих ембріонах вірус інфекційної бурсальної 
хвороби, штам МВ/3 ≥ 102 ЕIД50.
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцинний вірус за один-два тижні стимулює формування специфічного імунітету у 
вакцинованих курей проти захворювання на інфекційну бурсальну хворобу.
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Профілактика інфекційної бурсальної хвороби птиці.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 
Оптимальні дати вакцинації визначаються за титром материнських антитіл, який має становити 
1 000 в ELISA, IDEXX. В  разі неможливості визначення дати вакцинації лабораторним шляхом 
слід орієнтиватися на такі строки:

Застосування вакцини: методом випоювання.
Примітка: Вакцина тканинна, тому при її розчиненні у флаконі можуть спостерігатися дрібні 
залишки тканин від гомогенізованих тканин ембріонів.
Період очікування
Нуль діб.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення - 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці за температури від 2о до 8°С або до мінус 20°С.

Флакони зі скла або пластику по 1000, 
2000 або 5000 доз

Вакцина проти інфекційної бурсальної
хвороби птиці, жива
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Склад
Одна доза вакцини містить: вірус інфекційного бронхіту курей штам «Н-120» ≥ 103,5 ЕІД50 
отриманий на ВПФ курячих ембріонах.
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцинний вірус у домашньої птиці за 7-10 діб стимулює формування специфічного імунітету і 
захищає вакцинованих курчат від захворювання впродовж 6-7-ми тижнів. 
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Профілактика інфекційного бронхіту курей.
Особливі вказівки (при несучості)
Застосування вакцини не впливає на несучість, запліднення та інкубацію яєць.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 

Застосування вакцини: методом спрею або методом випоювання.
Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 8оС.

ПОЛІМУН ІБК Н-120

Флакони по 1000; 2000 доз

Вакцина проти інфекційного бронхіту курей, 
жива
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ПОЛІМУН ІБК МУЛЬТІ

Склад
Доза вакцини містить отримані на ВПФ курячих ембріонах:
вірус інфекційного бронхіту курей штам ”Н-120” ≥ 3,5 lg ЕІД50; тип Массачусетс
вірус інфекційного бронхіту курей штам ”БК-07” ≥ 3,5 lg ЕІД50; тип 793/B
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцинний вірус у домашньої птиці за 7-10 діб стимулює формування специфічного імунітету і 
захищає вакцинованих курчат від захворювання впродовж 6-7-ми тижнів.
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Профілактика інфекційного бронхіту курей.
Особливі вказівки (при несучості)
Застосування вакцини не впливає на несучість, запліднення та інкубацію яєць.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 

Застосування вакцини: методом крупнокрапельного спрею, або Інтраназальним/
інтраокулярним методом, або методом випоювання. 
Період очікування
Нуль діб.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 8оС або до мінус 20оС.

Флакони зі скла або пластику по 1000,
2000 або 5000 доз

Вакцина проти інфекційного бронхіту курей 
зі штамів Н120 та БК-07, жива
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ПОЛІМУН ІБК ВАР2

Склад
Активнодіючі речовини в дозі: 
отриманий на ВПФ курячих ембріонах вірус інфекційного 
бронхіту курей штам VAR2/V2 ≥ 3,5 lg ЕІД50  
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцина стимулює формування специфічного імунітету впродовж 21 доби після ревакцинації і 
захищає вакцинованих курчат від захворювання впродовж 6-7-ми тижнів.
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Профілактика захворювання курей на інфекційний бронхіт. 
Особливі вказівки при несучості
Не застосовувати вакцину птиці за 4 тижні до початку та в період несучості. Вимушена 
вакцинація в період несучості не викликає зниження продуктивності.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 

Застосування вакцини: методом крупнокрапельного спрею, або Інтраназальним/
інтраокулярним методом, або методом випоювання.
Увага! Застосування препарату методом випоювання є найменш ефективним, порівняно з 
іншими запропонованими методами.
Період очікування
Нуль діб.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 8оС або до мінус 20оС.

Флакони по 1000, 2000 або 5000 доз

вакцина проти інфекційного бронхіту курей 
зі штаму VAR2/V2, жива.
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ПОЛІМУН ЛА-СОТА

Склад
Активнодіючі речовини:
вірус ньюкаслської хвороби, штам ‘‘Ла-Сота” ≥ 106,0 ЕІД50 в дозі, отриманий на ВПФ курячих 
ембріонах.
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист щепленої птиці від захворювання на ньюкаслську хворобу. 
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Профілактика ньюкаслської хвороби птиці.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 

Застосування вакцини: методом крупнокрапельного спрею, або інтраназальним/
інтраокулярним методом, або методом випоювання.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 8оС або до мінус 20оС.

Флакони зі скла що містять по 1000, 2000, 
2500 або 5000 доз

Вакцина проти Ньюкаслської хвороби птиці, 
жива
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Склад
Активнодіючі речовини:
вакцина містить отримані на ВПФ курячих ембріонах віруси:
ньюкаслської хвороби птиці штам Ла-Сота    ≥ 106,0 ЕIД50 ;
інфекційного бронхіту курей штам Н-120       ≥ 103,5 ЕIД50
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцинні віруси у птиці стимулюють формування специфічного імунітету на 10-14 добу 
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Профілактика ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей.
Застосування під час несучості
Застосування вакцини не впливає негативно на несучість, запліднення та інкубацію яєць.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 

 
 
 
 
 

Застосування вакцини: методом крупнокрапельного спрею, або інтраназальним/
інтраокулярним методом, або методом випоювання.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 8оС або до мінус 20оС.

ПОЛІМУН НХ+ІБК

Флакони по 1000, 2000, 2500 або 5000 доз 

Вакцина проти Ньюкаслської хвороби та 
інфекційного бронхіту курей, жива 
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Флакони зі скла що містять по 1000, 2000, 
2500 або 5000 доз

ПОЛІМУН НХ КЛОН 124

Склад 
Активнодіючі речовини:
вірусу ньюкаслської хвороби, штам ‘‘Ла-Сота” ДК-124 ≥ 106,0 ЕІД50 в дозі, отриманий на ВПФ 
курячих ембріонах. Допоміжні речовини: сухе знежирене молоко або пептон ≤ 70%.
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист щепленої птиці від захворювання на ньюкаслську хворобу.
Вид птиці
Домашня птиця.
Показання до застосування
Профілактика ньюкаслської хвороби птиці.
Застосування під час несучості
Застосування вакцини не впливає негативно на несучість, запліднення та інкубацію 
яєць. 
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 

Застосування вакцини: методом крупнокрапельного спрею, або інтраназальним/
інтраокулярним методом, або методом випоювання.
Період очікування
Нуль діб.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2° до 8°С або до мінус 20°С.

Вакцина проти ньюкаслської хвороби птиці, 
жива
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ПОЛІМУН НХ КЛОН 124+ІБК Н120

Склад
Доза вакцини містить отримані на ВПФ курячих ембріонах: клон вірусу ньюкаслської хвороби 
птиці штам ДК-124 ≥ 106,0 ЕIД50 ;
вірус інфекційного бронхіту курей штам Н-120 ≥ 103,5 ЕIД50.
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцина стимулює формування специфічного імунітету у птиці за 10-14 діб і захищає від 
захворювання на Ньюкаслську хворобу та інфекційний бронхіт курей. 
Вид птиці
Кури.
Показання
Профілактика ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту.
Застосування під час несучості
Застосування вакцини не впливає негативно на несучість, запліднення та інкубацію 
яєць. 
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 

Застосування вакцини: методом крупнокрапельного спрею, або інтраназальним/
інтраокулярним методом, або методом випоювання.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 8°С або до мінус 20°С.

Флакони зі скла або пластику по 1000 або 
2000 доз

Вакцина проти ньюкаслської хвороби та
інфекційного бронхіту курей, жива
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ПОЛІМУН НХ ХІТЧНЕР В1

Склад
Доза вакцини містить отриманий на ВПФ курячих ембріонах вірус ньюкаслської хвороби 
штам Хітчнер В1 ≥ 106,0 ЕІД50.
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист щепленого поголів’я за 7-10 діб після вакцинації від захворювання 
на ньюкаслську хворобу. 
Вид птиці
Домашня птиця.
Показання до застосування
Профілактика ньюкаслської хвороби птиці. 
Особливі вказівки при несучості
Застосування вакцини не впливає на несучість, запліднення та інкубацію яєць.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 

Застосування вакцини: методом крупнокрапельного спрею, або інтраназальним/
інтраокулярним методом, або методом випоювання.
Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2о до 8°С або до мінус 20°С.

Флакони зі скла по 1000 або 2000 доз

Вакцина проти ньюкаслської хвороби птиці, 
жива
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Склад
Доза вакцини містить отримані на ВПФ курячих ембріонах віруси:
ньюкаслської хвороби птиці штам Хітчнер В1 ≥ 106,0 ЕІД50;
інфекційного бронхіту курей штам Н-120 ≥ 103,5 ЕІД50.
Фармацевтична форма
Ліофілізат.
Імунобіологічні властивості
Вакцина у птиці за 10-14 діб стимулює формування специфічного імунітету і захищає 
вакцинованих курчат від захворювання на ньюкаслську хворобу та інфекційний бронхіт 
курей. 
Вид птиці
Кури.
Показання
Профілактика ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей.
Особливі вказівки при несучості
Застосування вакцини не впливає на несучість, запліднення та інкубацію яєць.
Спосіб застосування та дози
1 доза на голову. 

Застосування вакцини: методом крупнокрапельного спрею, або інтраназальним/
інтраокулярним методом, або методом випоювання.
Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Термін придатності
18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці, за температури від 2° до 8°С або до мінус 20°С.

Скляні флакони по  1000; 2000 або 5000 доз

ПОЛІМУН НХ ХІТЧНЕР В1 + ІБК Н120
Вакцина проти ньюкаслської хвороби та
інфекційного бронхіту курей, жива
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ПОЛІМУН РЕО 1133

Скляні флакони по 500, 1000 або 2000 доз 
вакцини; скляні або пластикові флакони з 
розчинником відповідно по 100; 200; 400 мл

Склад
Отриманий на ВПФ курячих ембріонах реовірус штам «S-1133» ≥ 103,5 ТЦД50 в дозі;
Розчинник.
Фармацевтична форма
Ліофілізат та розчинник.
Імунобіологічні властивості
Вакцинний вірус за 7-10 діб стимулює формування специфічного імунітету у домашньої птиці, 
що захищає вакцинований молодняк від захворювання на вірусний артрит (теносиновіт) на 
термін до 3-х місяців.
Вид птиці
Домашня птиця.
Показання до застосування
Для профілактики вірусного артриту (теносиновіту).
Особливі вказівки при несучості
Не вакцинують птицю за 2 тижні до початку періоду несучості.
Спосіб застосування та дози
1 доза - 0,2 мл на голову. 

Застосування вакцини: підшкірно в нижню ділянку шиї.
Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Термін придатності
Вакцини та розчинника - 18 місяців. Після розчинення – 2 години.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці за температури від 2о до 8°С.

Вакцина проти інфекційного артриту
(теносиновіту) птиці, жива
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Склад
В одній дозі до інактивації не менше:
вірус Ньюкаслської хвороби штам ”Ла-Сота” ДК-124 - 8,0 lg ЕIД50;
вірус інфекційного бронхіту курей штам ”Чапаєвський” - 6,7 lg ЕIД50;
вірус синдрому зниження несучості штам ”ССЯ -76” - 3 lоg2 ГАО.
Фармацевтична форма
Емульсія.
Імунобіологічні властивості
Вакцина у домашньої птиці за 21-28 діб стимулює формування специфічного імунітету проти 
захворювання на Ньюкаслську хворобу, інфекційний бронхіт та синдром зниження несучості 
курей, який зберігається пожиттєво.
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Для профілактики захворювання на Ньюкаслську хворобу, інфекційний бронхіт та синдром 
зниження несучості курей.
Особливі вказівки при несучості
Не вакцинують птицю в період несучості.
Спосіб застосування та дози
1 доза - 0,5 мл на голову. 

Застосування вакцини: внутрішньом’язово (в ділянці стегна або грудних м’язів) або підшкірно 
(в нижню ділянку шиї) курям не пізніше ніж за 30 діб до початку періоду несучості.
Період виведення (каренції)
Нуль діб. Продукти птахівництва можна використовувати незалежно від строку вакцинації, 
видаливши ділянку з залишками вакцини.
Термін придатності
24 місяці. Після першого відбору вакцини - 12 годин.
Умови зберігання
В темному, недоступному для дітей місці за температури від 2о до 80С.
Не заморожувати.

Скляні або пластикові флакони ємністю по 
1000 доз

Вакцина проти хвороби Ньюкасла, інфекційного 
бронхіту курей і синдрому зниження несучості, 
інактивована емульсія
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ПОЛІМУН НХ ІНАК

Склад
Вірус ньюкаслської хвороби штам ‘‘Ла-Сота” ДК-124 ≥ 109 ЕІД50 в дозі до інактивації.
Фармацевтична форма
Емульсія.
Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист щепленої птиці від захворювання на ньюкаслську хворобу 
починаючи з 14 доби після введення.
Вид птиці
Домашня птиця (індики, кури, голуби).
Показання до застосування
Для профілактики захворювань птиці на Ньюкаслську хворобу.
Спосіб застосування та дози
1 доза - 0,1 мл на голову.

Застосування вакцини: підшкірно (в верхню третину ділянки шиї)  або внутрішньом’язово (в 
ділянці стегна або грудних м’язів).
Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Термін придатності
24 місяці. Після першого відбору вакцини - 3 години.
Умови зберігання
Зберігають за температури від 2° до 8°С у темному, недоступному для дітей місті.
Не заморожувати!

Флакони зі пластику або скла по 1000, 2000 або 
5000 доз

Вакцина проти хвороби Ньюкасла птиці,
інактивована емульсія



24 25   |   +380 44 245-77-25   |   www.biotestlab.ua    www.biotestlab.shop |   0 800 213-235   |  

ВА
КЦ

И
НИ

  |
 ІН

АК
ТИ

ВО
ВА

НІ

Склад
Активнодіючі речовини: в дозі (до інактивації):
вірус Ньюкаслської хвороби штам‘‘Ла-Сота” ≥108,0 ЕІД50;
вірус інфекційного бронхіту курей штам‘‘Чапаєвський”≥106,7 ЕІД50.
Фармацевтична форма
Емульсія.
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Для профілактики захворювань птиці на ньюкаслську хворобу та інфекційний бронхіт курей.
Спосіб застосування та дози
1 доза - 0,5 мл на голову. 

Застосування вакцини: підшкірно (в нижню ділянку шиї)  або внутрішньом’язово (в ділянку 
грудних м’язів).
Період виведення (каренції)
Нуль діб. При вимушеному забої місце введення масляного ад’юванту видалити.
Термін придатності
24 місяці. Після першого відбору вакцини - 3 години.
Умови зберігання
Зберігають за температури від 2о до 8оС у темному, недоступному для дітей місці. Не 
заморожувати! При транспортуванні вакцини допускаються коливання температури в межах 
від 0о до 20оС впродовж 5 діб що не спричиняє негативного впливу на якість препарату.

ПОЛІМУН НХ+ІБК ІНАК

Флакони по 1000 доз

Вакцина проти ньюкаслської хвороби та
інфекційного бронхіту курей, інактивована
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ПОЛІМУН РЕО 1133 ІНАК

Склад
Реовірус штам «S-1133» ≥ І07,0 ТЦД50 в дозі до інактивації.
Фармацевтична форма
Емульсія.
Імунобіологічні властивості
Препарат стимулює за 14-21 добу формування специфічного імунітету у домашньої птиці 
проти захворювання на вірусний артрит (теносиновіт).
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Для профілактики вірусного артриту (теносиновіту).
Особливі вказівки при несучості
Застосування вакцини не впливає негативно на несучість.
Спосіб застосування та дози
1 доза - 0,5 мл на голову. 

Застосування вакцини: підшкірно (в нижню ділянку шиї)  або внутрішньом’язово (в ділянку 
грудних м’язів).
Термін придатності
24 місяці.
Умови зберігання
В сухому, недоступному для дітей місці за температури від 2° до 8°С.

Скляні або пластикові флакони по 250 мл (500 
доз) та 500 мл (1000 доз)

Вакцина проти Інфекційного артриту
(теносиновіту) птиці, інактивована
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Флакони полімерні по 500 та по 1000 доз

Склад
До інактивації в дозі:
Salmonella еnteritidis штамSE-15 не менше 108 КУО;
Salmonella typhimurium штам ST-15 не менше 108 КУО;
Salmonella gallinarum штам SG-15 не менше 108 КУО.
Фармацевтична форма
Емульсія.
Імунобіологічні властивості
Стимулює формування активного імунітету проти Salmonella еnteritidis, Salmonella typhimurium, 
Salmonella gallinarum. Стійкий імунітет формується через 4 тижня після ревакцинації і триває 
впродовж продуктивного періоду.
Вид птиці
Кури.
Показання до застосування
Для профілактичної вакцинації племінних бройлерів, племінної яєчної та яєчної птиці проти 
сальмонельозу, викликаного Salmonella еnteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella 
gallinarum.
Особливі вказівки при несучості
Вакцина не впливає на несучість, заплідненість та інкубацію яєць.
Спосіб застосування та дози
1 доза - 0,5 мл на голову. 
 
 
 
 
 
 
 

Застосування вакцини: підшкірно (в нижню ділянку шиї або між крилами)  або 
внутрішньом’язово (в ділянку грудних м’язів).
Термін придатності
18 місяців. Вакцину після першого відбору препарату з флакону необхідно використати одразу.
Умови зберігання
Зберігати в темному, недоступному для дітей місці за температури від 2о до 8оС.
Не заморожувати.

Вакцина проти сальмонельозу птиці,
полівалентна, інактивована
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ПРАВИЛА ТА МЕТОДИ ВАКЦИНАЦІЇ
Грамотна схема вакцинопрофілактики птиці базується на таких аспектах як: 
• підбір вакцинного штаму (виходячи з аналізу епізоотичної ситуації в господарстві), 
• терміни та кратність вакцинації (ґрунтуючись на імунному статусі стада та, знову-таки, на 

епізоотичному стані підприємства), 
• метод введення препарату (виходячи, насамперед, з можливостей господарства).

Таблиця 1. Способи введення вакцини 

Назва захворювання Способи застосування в порядку ефективності

Застосування живих вакцин

Інфекційна бурсальна 
хвороба (хвороба Гамборо) • випоювання з питною водою

Хвороба Ньюкасла • великокрапельний спрей для першої вакцинації 
(праймінг);

• дрібнокрапельний спрей для повторної (бустерної) 
вакцинації;

• інтраокулярно, інтраназально;
• випоювання з питною водою.

Інфекційний бронхіт курей • великокрапельний спрей для першої вакцинації 
(праймінг);

• дрібнокрапельний спрей для повторної (бустерної) 
вакцинації;

• інтраокулярно, інтраназально;
• випоювання з питною водою.

Віспа птахів • ін’єкція у перетинку крила

Інфекційний енцефаломієліт • ін’єкція у перетинку крила
• випоювання з питною водою

Інфекційний артрит 
(Реовірусна інфекція) • ін’єкція підшкірно, у нижню третину шиї

Застосування інактивованих вакцин

Хвороба Ньюкасла ін’єкційно:
• підшкірно в ділянку шиї
• внутрішньом’язово в ділянку грудних або стегнових 

м’язів

Інфекційний бронхіт курей ін’єкційно:
• підшкірно в ділянку шиї
• внутрішньом’язово в ділянку грудних або стегнових 

м’язів

Синдром зниження 
несучості (СЗН)

ін’єкційно:
• підшкірно в ділянку шиї
• внутрішньом’язово в ділянку грудних або стегнових 

м’язів

Сальмонельоз ін’єкційно:
• підшкірно в ділянку шиї, між крилами
• внутрішньом’язово в ділянку грудних м’язів

Інфекційний артрит 
(Реовірусна інфекція)

ін’єкційно:
• підшкірно в ділянку шиї
• внутрішньом’язово в ділянку грудних м’язів
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Вимоги до води, яка використовується для вакцинації
• Вода має бути чистою та питною, за можливості свіжою, без домішок органічних речовин 

(підстилка, корм тощо).
• рН 7,2 - 7,5.
• Вода повинна бути вільною від хлору, солей важких металів, будь-яких засобів 

дезінфекції та детергентів. Для нейтралізації залишкового хлору та захисту вірусу 
в розведеній вакцині можна використовувати сухе знежирене молоко (2г на 1л 
води) або 2 літри знятого молока на 100 л води або тіосульфат натрію (16 мг на 
1 л води). Ці продукти слід додавати за 10-15 хвилин до розведення вакцини. 
Використання препарату Індіго Макс, який є рідким стабілізатором-барвником, полегшує 
завдання. Застосування у концентрації 100 мл на 1000 л води.

• Температурний режим робочого розчину – 12-18°С. 

МЕТОДИ ВАКЦИНАЦІЇ
Вакцинація методом випоювання з питною водою
До початку проведення вакцинації ветеринарний лікар повинен сам собі 
відповісти на кілька питань щодо техніки вакцинації:
1. Час формування спраги у птиці до вакцинації.
2. Прогнозований оптимальний час вакцинації птиці.
3. Оптимальна кількість робочого розчину для вакцинації птахів.
4. Дренаж системи водопостачання у корпусі до вакцинації птиці
5. Стабілізація робочого вакцинного розчину.
6. Контроль техніки вакцинації птахів.

Правила вакцинації методом випоювання
1. Перед вакцинацією птахів слід витримати без води протягом 1-2 годин для активізації 
споживання води після розподілу вакцини, при цьому доступність до корму зберігається. 
2. Час вакцинації. Ранкові години – це час максимальної активності птиці. Стабільність вірусу 
у водному середовищі зберігається нетривалий час і починає знижуватись через 2 години 
після розведення. Відповідно, загальний час вакцинації має становити 1,5 – 2 години. 
3. Приготування маточного/робочого розчину для вакцинації птиці.
Для розведення вакцини використовують лише пластмасові матеріали (відра, каністри 
та інше), спеціально призначені для вакцинації, та недезінфіковані, а добре промиті. 
Існує кілька методів розрахунку необхідної кількості води для проведення вакцинації птиці.

1. Кількість води, що випивається птицею протягом 2-х годин вакцинації, відповідає 
віку птиці на день вакцинації.
Наприклад, 17-денне курча за 2 години вакцинації випиває 17 мл води, 
25-денне курча за 2 години вакцинації випиває 25 мл води.
Цей метод не є оптимальним для бройлерних стад.
2. Розрахунок на підставі віку птиці та коефіцієнта:
V (обсяг води, л) = вік птиці (дні)* кількість птиці (голів)*коефіцієнт, де коефіцієнт 
перерахунку дорівнює:
1,5 - 1,75 (взимку); 1,7 – 2,0 (влітку)
Маточний розчин повинен бути випитий не пізніше 75-90 хвилин і не раніше 45-60 
хвилин після опускання ліній напування.

4. Дренування системи напування (видалення води) перед вакцинацією – одна з необхідних 
умов техніки вакцинації методом випоювання. Здійснюють це такими методами: або дають птиці 
повністю випорожнити лінії від питної води, або активно під тиском промивають лінії подачі води. 
5. Оцінку якості вакцинації проводять шляхом додавання до вакцинного розчину барвника-
стабілізатора Індиго Макс. За його допомогою проводять візуальну оцінку надходження 
та розподілу вакцинного розчину та контроль якості процесу вакцинації за ступенем 
забарвлення слизових оболонок ротової порожнини, зоба птиці у синій колір. Оцінку 
якості вакцинації птиці можна вже проводити після перших 50-60 хвилин від початку 
вакцинації шляхом перевірки наявності у птиці синіх позначок на язиці, дзьобі, зобі. 
Вакцинація вважається успішною, якщо 95% поголів’я мають сліди барвника.
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Вакцинація методом спрею
Правила проведення спрей-вакцинації
1. Для спрей-вакцинації використовують автоматичний або ручний спрей-
апарат (розпилювач) з калібрувальними насадками та регулятором тиску.
Тип насадки та рівень тиску вибираються в залежності від вакцини, що 
використовується та віку птиці.
2. Кількість води для вакцинації:
• добові курчата в ящиках – 200-300 мл/1000 голів
• птиця при підлоговому утриманні – 400-500 мл/1000 голів
• птиця при клітковому утриманні – 500-1000 мл/1000 голів

3. Перед вакцинацією необхідно згрупувати птицю разом на підлозі або зібрати в ящики (для 
добових курчат).
4. Вимкнути всі системи вентиляції та обігріву, закрити вентиляційні отвори.
5. Зменшити інтенсивність освітлення, але не вимикати світло.
6. Перед вакцинацією перевірити відповідність розміру крапель та рівномірність нанесення 
розчину шляхом його розпилення на будь-яку контрастну поверхню.
7. Розпорошувати вакцинний розчин приблизно на відстані 30-40 см над головами птахів, 
водночас привертаючи їхню увагу. Вакцинний розчин насамперед повинен потрапляти на 
голову птиці (очі, дзьоб).
8. Бажано провести обробку стада двічі.
9. Для контролю якості вакцинації до вакцинного розчину додають барвник-стабілізатор 
«Індиго Макс». Якість вакцинації оцінюють за наявністі блакитного барвника на пір’ях птиці. 
Для того, щоб переконатися, що птахи повністю змочені водою, потрібно провести по них 
рукою.
Проведення вакцинації крупнокрапельним методом:
Вакцинують курчат із добового віку.
На кожні 1 000 доз необхідно 200-400 мл води.
Розмір краплі 150-250 µ.
Після розпилення курчат витримують 15-20 хвилин у закритому, добре прогрітому приміщенні 
далеко від протягів до повного висихання.
Проведення вакцинації дрібнокрапельним методом:
Вакцинують курчат із 12-денного віку.
На кожні 1 000 доз необхідно 400-500 мл води.
Розмір краплі 100-150 µ.
Після розпилення курчат витримують 15-20 хвилин у закритому, добре прогрітому приміщенні 
далеко від протягів до повного висихання.

Вакцинація інтраокулярним способом
Застосовується птиці із добового віку.
Як розчинник можна використовувати фізіологічний розчин або чисту 
дистильовану/кип’ячену воду.
Вакцину розчиняють із розрахунку 1 000 доз на 30-50 мл води (точна кількість 
розчинника залежить від типу крапельниці).
Для визначення точного об’єму розчинника необхідно протестувати 
крапельницю. Це досягається при використанні води без додавання вакцини 
шляхом підрахунку кількості крапель, що відповідають 5 або 10 мл води. Далі обчислюється 
обсяг розведення, необхідний для 1000 доз.
Правила проведення вакцинації інтраокулярним методом
1. Світло під час роботи необхідно зменшити.
2. Вентиляція та обігрів залишаються ввімкненими.
3. Оператори ловлять птахів та подають вакцинаторам.
4. Птаха необхідно тримати таким чином, щоб його голова знаходилася в бічному положенні, 
а поверхня ока - горизонтально.
5. Вакцинатор повинен тримати пляшечку вертикально та вводити одну краплю на птицю, не 
торкаючись поверхні ока.
6. Зачекайте кілька секунд, щоб вакцина встигла розподілитися. 
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Вакцинація інтраназальним способом
Застосовується птиці із добового віку.
Як розчинник можна використовувати фізіологічний розчин або чисту 
дистильовану/кип’ячену воду.
Вакцину розчиняють з розрахунку 1 000 доз на 100 мл розчинника, 2500 доз на 
250 мл, 5 000 доз на 500 мл.
Для визначення точного об’єму розчинника необхідно протестувати 
крапельницю. Це досягається при використанні води без додавання вакцини шляхом 
підрахунку кількості крапель, що відповідають 5 або 10 мл води. Далі обчислюється обсяг 
розведення, необхідний для 1000 доз.
Правила проведення вакцинації інтраназальним методом.
1. Світло під час роботи необхідно зменшити.
2. Вентиляція та обігрів залишаються ввікненими.
3. Оператори ловлять птахів та подають вакцинаторам.
4. Птаха необхідно тримати таким чином, щоб його голова знаходилася в бічному положенні, 
а поверхня ока - горизонтально.
5. Вакцинатор повинен тримати пляшечку вертикально і закопувати в кожну ніздрю птиці всіх 
вікових груп по 1 краплі, при цьому другу ніздрю закривати пальцем.
6. Зачекайте кілька секунд, щоб вакцина встигла розподілитися.

Вакцинація методом проколу перетинки крила
Вакцину вводять у перетинку крила шляхом пункції (проколу) спеціальним аплікатором 
(2-голковий ін’єктор), який попередньо занурюється у вакцинний розчин.
Як розчинник використовується спеціальний розчинник, що надається 
виробником вакцин.
1 000 доз вакцини у флаконі розчиняють у 10 мл розчинника,
500 доз вакцини – 5 мл розчинника.
Правила проведення вакцинації методом проколу перетинки крила
1. Світло під час роботи необхідно зменшити.
2. Вентиляція та обігрів залишаються ввікненими.
3. Оператори ловлять птахів та подають вакцинаторам.
4. Птаха необхідно тримати таким чином, щоб можна було витягнути одне крило убік.
5. Вакцинатор занурює голки ін’єктора у вакцинний розчин, виймає та проколює шкірну 
перетинку з внутрішньої сторони крила, намагаючись не торкатися аплікатором оперення 
птиці.
6. Необхідно уникати потрапляння у вени, м’язи, кістки та суглоби.
7. Якість вакцинації оцінюють за наявності синього забарвлення шкіри на місці введення 
вакцини.
Реакція на введення вірусу віспи може настати на 5-7 день після імунізації та характеризуватись 
утворенням ущільнення під шкірою та віспин на зовнішній та внутрішній поверхні крила птиці 
у місці проколу, які зникають протягом двох тижнів та свідчать про успішну імунізацію.
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Вакцинація за допомогою ін’єкції
 
Вакцини. При введенні інактивованої вакцини рекомендується залишити флакони з вакциною 
щонайменше протягом 12 годин при кімнатній температурі (20-25°С), щоб покращити 
плинність вакцини.
Автоматичний шприц. Шприц треба перевіряти перед вакцинацією та під час неї. 
Перед вакцинацією перевіряють точність дозування шприца, використовуючи для 
цього воду. Виконується 10 натискань (ін’єкційних доз), вода прямує до циліндра іншого 
шприца. Загальний обсяг має відповідати обсягу 10 доз. Якщо об’єм, що вимірюється, 
не точний, слід відрегулювати шприц до отримання необхідного обсягу дози. 
Наприклад, 10 ін’єкцій по 0,5 мл відповідають об’єму 5 мл.
Голки. Калібр голки підбирають виходячи з типу вакцини, що використовується, та віку птиці. 
Наприклад, для інактивованих вакцин з масляним ад’ювантом використовують голки: 
1,0*10,0 мм (19 G*3/8) або 1,0*13,0 мм (19 G*1/2).
Голки потрібно змінювати кожні 800-1000 ін’єкцій.

Ін’єкції. 

Внутрішньом’язові ін’єкції виконують у стегно або м’язи навколо грудини. Голки вводять 
перпендикулярно до шкіри у найбільш м’ясисту частину подалі від кісток. Далі натискають на 
поршень, щоб ввести дозу вакцини.

Підшкірні ін’єкції здійснюють біля основи шиї або міжкриловий простір. Витягнувши шию 
птаха, оператор відтягує шкіру, злегка потягнувши її за оперення, і проколює її у відтягнутому 
місці. Необхідно звертати увагу, щоб шкіра не була проткнута двічі, інакше вакцина буде 
введена повз тіло птиці.
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Опис 
Рідина темно-синього кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину: барвник харчовий синій, тіосульфат натрію. Допоміжні 
речовини: поліетиленгліколь, бензиловий спирт, пропілпарабен, метилпарабен, вода очищена.
Фармакологічні властивості
ІНДИГО МАКС нейтралізує хлор в питній воді перед розчиненням вакцини або 
хіміотерапевтичного препарату та забезпечує синє забарвлення води, що дозволяє 
контролювати розподіл води з препаратом по системі водопостачання. ІНДИГО МАКС, в 
залежності від концентрації, забарвлює воду в синій колір або забарвлює воду та фарбує 
язик і воло птиці після випоювання, або забарвлює оперення птиці після вакцинації методом 
спрею. Нетоксичний у дозах, що перевищують рекомендовані в 10 разів, не має місцево-
подразнюючої та сенсибілізуючої дії.
Спосіб застосування та дози
Підготовка питної води з метою нейтралізації хлору та надання синього забарвлення для 
візуалізації розподілу розчину вакцини або хіміотерапевтичного засобу. Сумісний з вакцинами 
та хіміотерапевтичними засобами. Негативної взаємодії зареєстовано не було.
Розраховують необхідну кількість води для випоювання, потім додають препарат ІНДИГО 
МАКС в дозі:
• для забарвлення води для випоювання - 100 мл препарату на 1000 л води;
• для фарбування язика, вола та оперення птиці - 100 мл на 100 л води.
Через 10 хв. (час необхідний для нейтралізації хлору) в отриманому розчині води при постійному 
помішуванні розчиняють розраховану кількість вакцини або хіміотерапевтичного препарату.

ІНДИГО МАКС, мл
Вода питна, л

Для забарвлення води для 
випоювання

Для фарбування язика, 
вола та оперення птиці

100 1000 100

200 2000 200

300 3000 300

400 4000 400

500 5000 500
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.

ІНДИГО МАКС
Засіб для підготовки питної води

Флакони по 500 мл
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Опис
Прозора рідина від світло-коричневого до коричневого кольору.
Склад
100 мл препарату містять діючу речовину тилмікозин - 25 г.
Допоміжні речовини: пропіленгліколь, 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. 
Препарат добре всмоктується з травного каналу, проникає в усі органи та тканини організму, де 
створює терапевтичні концентрації протягом 48 годин. Максимальна концентрація антибіотика 
виявляється в легенях і макрофагах легеневої тканини.
Застосування
Кури (курчата, бройлери, ремонтний молодняк, батьківські пари) та індики: лікування 
птиці при захворюваннях органів дихання, що спричинені Mycoplasma gallisepticum, M. 
synoviae, M. meleagridis, Ornithobacterium rhinotrachealae, Pasteurella multocida та іншими 
мікроорганізмами, чутливими до тилмікозину.
Дозування 

Дозування Курс лікування Каренція
300 мл препарату на кожні 
100 л питної води 3 доби м’ясо - 12 діб

Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованному на споживання впродовж 
доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 12 діб.
Протипоказання
Препарат не застосовують тваринам з підвищеною чутливістю до тилмікозину.
Не застосовувати одночасно з антибіотиками аміноглікозидного ряду. Не застосовувати 
препарат в суміші з кормом, який містить бентоніт. 
Зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° до 25°С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відбору препарату - 14 діб за умови зберігання в темному, місці за 
температури від 5° до 25°С. Після розведення у питній воді - 24 години. 

ТИЛМІКОН-250
Розчин для перорального застосування

Флакони з полімерних матеріалів, 1000 мл
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ТРИКОЛІН
Розчин для перорального застосування

Флакони з полімерних матеріалів, 1000 мл

Опис
Прозорий розчин від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.
Склад
100 мл препарату містить діючі речовини:
енрофлоксацин - 10,0г;
триметоприм - 3,0г;
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. 
Застосування
Лікування свійської птиці (бройлерів, племінної птиці, ремонтного молодняку курей, 
батьківського та бройлерного стада, м’ясних індиків) при захворюваннях органів дихання та 
травного каналу та органів яйцеутворення, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до 
енрофлоксацину, триметоприму, колістину.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція

1,0 л препарату на 1000 л 
питної води

3-5 діб
При сальмонельозі, змішаних 

інфекціях, а також при хронічних 
формах захворювань курс лікування 

подовжують до 5-7 діб.

м’ясо - 7 діб

Лікувальний розчин готують щоденно в обємі, розрахованному на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 7 діб.
Зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° 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° до 25°С. Після розведення водою, препарат необхідно 
використати впродовж 24 год.
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ФЛОЦИН 4%
Розчин для перорального застосування

Опис
Прозорий безбарвний розчин.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину флуорфенікол - 40 мг.
Допоміжна речовина: поліетиленгліколь 300.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. QJ01BA90 – Флуорфенікол діє бактеріостатично та бактерицидно.
Застосування
Лікування свійської птиці (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк та індики), 
хворої на колібактеріоз, стафілококову інфекцію, пастерельоз, захворювання органів дихання 
та травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу. 
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
0,5 мл препарату на 1 кг маси тіла або 250 мл 
препарату на 100 л питної води, щодобово; 
для курей та індиків віком, старше 4-х тижнів: 500 мл
препарату на 100 л питної води, щодобово

3-5 діб м’ясо - 6 діб

Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 6 діб.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в темному, недоступному для дітей місці за температури від 5о до 25°С. Після 
першого відкриття флакону (відбору) – 28 діб, за умови зберігання його в темному місці за 
температури від 5° до 25°С. Після розведення розчин з препаратом необхідно використати 
протягом 24-х год.

Флакони з полімерних матеріалів, 1000 мл



36 37   |   +380 44 245-77-25   |   www.biotestlab.ua    www.biotestlab.shop |   0 800 213-235   |  

АН
ТИ

БІ
О

ТИ
КИ

  |
 П

О
РО

Ш
КО

ВІ
ФЛОЦИН-100
Розчин для перорального застосування

Опис
Безбарвна або світло-жовта прозор 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. Флуорфенікол діє бактеріостатично на грампозитивні 
і грамнегативні мікроорганізми.
Застосування
Свійська птиця (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк та індики): лікування 
птиці, хворої на колібацильоз, стафілококову інфекцію, пастерельоз, а також при захворюваннях 
органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально з питною водою:
0,2 мл препарату на 1 кг маси тіла або 1 л препарату 
на 1 000 л питної води щоденно; 
для курей та індиків віком старше 4-х тижнів: 2 л 
препарату на кожні 1 000 л води

3-5 діб м’ясо - 6 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 рекомендацій по дозуванню.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 6 діб.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° до 25°С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відкриваття флакону - 14 діб, за умови зберігання його в темному місці 
за температури від 5° до 25°С. Після розведення розчин з препаратом необхідно використати 
протягом 24 год.

Флакони з полімерних матеріалів, 1000 мл
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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
Свійської птиці (курчат, курей-бройлерів, індиків) при захворюваннях органів дихання, 
травного каналу та органів яйцеутворення, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до 
енрофлоксацину та колістину.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція

0,1 мл препарату на 1 кг маси тіла; 
або 1,0 л препарату на 1 000 л питної 
води.

3-5 діб 
При сальмонельозі, 

змішаних інфекціях, а також 
при хронічних формах 

захворювань птиці - 5 - 7 діб

м’ясо - 11 діб

Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 11 діб.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° до 25°С.
Термін придатності
2 роки. Після першого відкривання флакона - 14 діб за умови зберігання його у темному місці 
за температури від 5° до 25°С. Після розведення розчин з препаратом необхідно використати 
протягом 24 год.
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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. Енрофлоксацин належить до групи 
хінолонів, він перешкоджає синтезу ДНК в ядрах клітин мікроорганізмів, діє бактерицидно 
проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів. 
Застосування
Лікування свійської птиці (кури–бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк та індики), 
хворих на колібацильоз, мікоплазмоз, сальмонельоз, пастерельоз, стафілококову та 
стрептококову інфекції, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція

0,5 – 1,0 л на кожні  1 000 л питної 
води

3-5 діб 
При сальмонельозі, пастерельозі та 

змішаних інфекціях - 5 - 7 діб м’ясо - 11 діб

Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 11 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 умови зберігання його у темному місці 
за температури від 5° до 25°С. Після розведення розчин з препаратом необхідно використати 
впродовж 24 годин.

Флакони з полімерних матеріалів, 1000 мл



38 39   |   +380 44 245-77-25   |   www.biotestlab.ua    www.biotestlab.shop |   0 800 213-235   |  

АН
ТИ

БІ
О

ТИ
КИ

  |
 П

О
РО

Ш
КО

ВІ

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,карбона тнатрію безводний.
Фармакологічні властивості
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 свійської птиці (бройлерів, молодняку птиці, індиків та індичат) при захворюваннях 
травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, суглобів, шкіри та м’яких тканин, що 
спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
40 мг препарату на 1 кг маси птиці (що відповідає 20 мг 
амоксициліну на 1 кг маси тіла птиці).
Перорально з питною водою або кормом, із розрахунку 
добової дози:
m=0,04 х M
m – концентрація препарату у воді для випоювання (г);
0,04 – доза препарату Амоксан-500;
М - загальна жива маса поголів’я птиці (кг)

3-5 діб м’ясо - 3 доби

Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 3 доби.
Умови зберігання та транспортування
Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° до 25°С. Термін придатності 
після першого відкриття (відбору) – 28 діб за умови зберігання в оригінальній упаковці 
виробника у недоступному для дітей місці за температури від 5° до 25°С. Термін придатності 
після розведення у питній воді – 24 години.
Термін придатності
3 роки.

АМОКСАН-500
Порошок для перорального застосування

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг
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ДОКСАН-50
Порошок для перрорального застосування

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг

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 курей (курчата-бройлери, ремонтний молодняк), хворих на колібактеріоз, 
сальмонельоз, хламідіоз, септицемію, а також при захворюваннях органів дихання, 
спричинених мікроорганізмами, чутливими до доксицикліну.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально з питною водою або кормом у дозі:
5г препарату на 100 кг маси тіла (25 мг доксицикліну 
гіклату на кг м.т.) на добу, що відповідає 100 г 
препарату на 500-1000 л питної води

5 діб м’ясо - 7 діб

Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 7 діб.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей та тварин місце за температури від 5о до 25 °С.
Не заморожувати.
Термін придатності
2 роки за умови зберігання в оригінальному пакуванні у темному, сухому, недоступному для 
дітей та тварин місці за температури від 5° до 25°С.
Термін придатності після першого відкриття (відбору): 28 діб за умови зберігання. Після 
розведення у питній воді – 24 години.
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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, який синтезується аеробною спороутворюючою 
паличкою Bacillus polymyxa. Діє бактерицидно на грамнегативні бактерії.
Застосування
Лікування свійської птиці (курчата-бройлери, батьківське поголів’я, ремонтний молодняк, 
індики), хворої на колібактеріоз, сальмонельоз, орнітоз, септицемію, а також при 
захворюваннях органів дихання, спричинених мікроорганізмами чутливими до доксицикліну 
та колістину.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально з питною водою або кормом у дозі:
10 г препарату на 100 кг маси тіла (25 мг доксицикліну 
гіклату та 240 000 МО колістину сульфату на кг м. т.) 
на добу, що відповідає 200 г препарату на 500-1000 л 
питної води

5 діб м’ясо - 7 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.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 7 діб.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей та тварин місце за температури від 5о до 25 °С.
Не заморожувати.
Термін придатності
2 роки, за умови зберігання в оригінальному пакуванні.
Термін придатності після першого відкриття (відбору): 28 діб за умови зберігання. Термін 
придатності після розведення у питній воді — 24 години.

КОЛІДОКСИН
Порошок для перрорального застосування

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг
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КОЛІСТО 6М
Порошок для перорального застосування

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг

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. Колістин - антибіотик групи поліміксинів, 
який синтезується аеробною спороутворюючою паличкою Bacillus polymyxa. Препарат діє 
бактерицидно на грамнегативні бактерії.
Застосування
Лікування свійської птиці (курей-бройлерів, курей-несучок, гусей, індиків, качок) при 
захворюваннях травного каналу, які спричинені мікроорганізмами, чутливими до колістину.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально разом з кормом або питною водою:
1,25 г препарату на 100 кг маси тіла, або 
100-200 г препарату на 1000 л питної води

3-7 діб м’ясо - 3 доби,
яєць - відсутній

Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 3 доби. На яйця - відсутня.
Зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° 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° до 25°С. Термін придатності 
після розведення у питній воді - 24 години.
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КОЛІТИЛ П
Порошок для перорального застосування

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг

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 курей-бройлерів, індиків при захворюваннях органів дихання та травного каналу, 
що спричинені мікроорганізмами, чутливими до колістину та тилозину.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально з питною водою або кормом у дозі: 
1 г препарату на 10 кг маси тіла, або 
0,5- 1,0 кг препарату на 1 000 л питної води.

5 діб м’ясо - 7 діб

Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 7 діб.
Умови зберігання
Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° до 25°С. 
Термін придатності
3 роки.
Після першого відкривання упаковки необхідно використати впродовж 28 діб за умов 
зберігання його в сухому, темному місці за температури від 5° до 25°С. Термін придатності 
після розведення у питній воді – 24 години.
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ОКСИКОЛІН
Порошок для перорального застосування

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг

Опис
Порошок від світло-жовтого до жовтого кольору.
Склад
1 г препарату містить діючі речовини:
окситетрацикліну гідрохлорид – 100,0 мг;
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 свійської птиці (бройлерів, молодняка птиці, індиків) при захворюваннях органів 
травного каналу, органів яйцеутворення та органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, 
чутливими до колістину та окситетрацикліну.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально у  дозі:
100 г препарату на 100-200 л питної води, або 
100 г препарату на 50-100 кг корму

5-7 діб м’ясо - 7 діб

Лікувальний розчин готують щоденно в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 7 діб.
Умови зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° 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° до 25°С. Термін 
придатності після розведення у питній воді - 24 години.
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ТІАМ 45
Порошок для перорального застосування

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, а також хламідій та 
мікоплазм.
Застосування
Свійська птиця (бройлери, молодняк птиці, кури-несучки, індики та індичата): профілактика 
та лікування птиці, хворої на респіраторні захворювання, що спричинені мікроорганізмами, 
чутливими до тіамуліну.
Дозування
Препарат застосовується перорально з питною водою або кормом.
У період проведення лікувальних і профілактичних обробок розчин з лікарським препаратом
має бути для птиці єдиним джерелом питної води.
                                                             
Таблиця 1. Лікування курей

Вікова група Добова доза препарату з 
розрахунку на 1 кг маси тіла Схема застосування

З лікувально-профілактичною метою

Курчата 0,28-0,33 г 1-3 доби життя

Бройлери з 4-го
тижня життя 0,067-0,11 г 1-2 доби кожні 3-4 тижні

життя; за показаннями

Ремонтний молодняк 0,067-0,10 г 1-2 доби кожні 4-6 тижні
життя; за показаннями

Батьківське поголів’я 0,056 г 1 раз на місяць по 3 доби
поспіль; за показаннями

З лікувальною метою

Бройлери, молодняк курей і 
батьківське поголів’я 0,067-0,10 г 3-5 діб

Ремонтний молодняк 0,067-0,10 г 1-2 доби кожні 4-6 тижні
життя; за показаннями

Батьківське поголів’я 0,056 г 1 раз на місяць по 3 доби
поспіль; за показаннями

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг
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 Таблиця 2. Лікування індиків

Вікова група
Добова доза препарату

з розрахунку на 1 кг
маси тіла

Схема застосування

З лікувально-профілактичною метою

Індичата 0,16 г 1-3 доби життя

Молодняк з 4-го тижня 
життя 0,11 г 1-3 доби кожні 4-6 тижнів

життя; за показаннями

Батьківське поголів’я 0,05 г Щомісяця 3-5 діб поспіль;
за показаннями

З лікувальною метою

Індичата, молодняк індичок 
і батьківське поголів’я 0,056-0,11 г 3-5 діб

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.
Період каренції
Каренція на м’ясо:
- бройлери, кури-несушки, племінні птахи - 2 доби;
- індики - 5 діб.
Умови зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° до 25°С. 
Термін придатності
3 роки.
Термін придатності після першого відкриття (відбору): 28 діб.

ТІАМ 45
Порошок для перорального застосування з

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг
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Опис
Однорідний порошок білого або світло-жовтого кольору.
Склад
1 г препарату містить діючі речовини:
ципрофлоксацин (у формі гідрохлориду) - 100,0 мг;
колістину сульфат - 1000000 МО.
Допоміжні речовини: кислота аскорбінова, натрію гідрокарбонат, сахароза.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код 001 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування. Д01ВА95 - Поліміксини, комбінації з іншими протимікробними препаратами. 
ЦИПРОКОЛІН - комплексний препарат, терапевтичний ефект якого зумовлений синергічним 
впливом діючих компонентів препарату - ципрофлоксацину та колістину сульфату.
Ципрофлоксацин належить до групи фторхінолонів. 
Колістин -- антибіотик групи поліміксинів.
Застосування
Лікування птахів (голубів), хворих на колібацильоз, сальмонельоз, стрептококоз, пастерельоз, 
некротичний ентерит, артрит, а також при захворюваннях травного каналу та органів дихання,
змішаних і вторинних інфекціях при вірусних хворобах, що спричинені мікроорганізмами, 
чутливими до ципрофлоксацину та колістину.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально з водою у дозі:
0,5-1,0 г препарату на 1 л води 3-5 діб м’ясо - 11 діб

У період лікування птахи(голуби) повинні отримувати тільки воду, що містить препарат; щодня 
готують свіжий розчин препарату в об’ємі, розрахованому на споживання впродовж доби.
Період каренції
Каренція на м’ясо - 11 діб.
Умови зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5о до 250С.
Термін придатності
З роки. 
Термін придатності після першого відкриття (відбору): 28 діб. Термін придатності після 
розведення: 24 год.

ЦИПРОКОЛІН
Порошок для перорального  застосування

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг
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ФАРМАДОКС П
Порошок для перорального застосування

Пакети з полімерних фольгованих матеріалів 
по 1 кг

Опис
Однорідний сипучий порошок від світло-жовтого до жовтого кольору.
Склад
1 г препарату містить діючі речовини:
доксицикліну гіклат – 100 мг;
тилозину тартрат – 100 мг.
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
Свійська птиця (курчата, кури-бройлери, індики, ремонтний молодняк) - лікування птиці, 
хворої на колібацильоз, сальмонельоз, хламідіоз, септицемію, а також при захворюваннях 
органів дихання, що викликані мікроорганізмами, чутливими до доксицикліну та тилозину.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція

Перорально, – з кормом або питною 
водою:
1 г на 10 кг маси тіла, або 
1 г на 1 л води. 
Залежно від важкості захворювання 
першу дозу препарату можна 
збільшити в 2 рази.

3-5 діб
У період лікування птиця повинна 

отримувати тільки воду, що 
містить препарат. Лікувальний 

розчин готують щоденно в об’ємі, 
розрахованому на споживання 

впродовж доби.

м’ясо - 8 діб

Період каренції
Каренція на м’ясо - 8 діб.
Умови зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5° до 25°С.
Термін придатності
3 роки. 
Термін придатності після першого відкриття (відбору): 28 діб.
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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.
Толтразурил порушує внутрішньоклітинні стадії розвитку еймерій, впливаючи на мерогонію, 
мікро- та макрогамети. Препарат не має мутагенної, канцерогенної і тератогенної дії.
Застосування
Профілактика і лікування сільськогосподарської птиці (бройлери, племінна птиця, ремонтний 
молодняк курей, батьківське і бройлерні стада, м’ясні індики) при еймеріозах викликаних 
еймеріями чутливими до толтразурилу.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально з водою
0,5 мл на 1 л питної води, яку 
випоюють впродовж 48 годин, 
або 1,5 мл на 1 л питної
води, яку випоюють птиці по 8 
годин впродовж двох діб.

48 годин
Птиця повинна отримувати воду з 

препаратом як єдине джерело питної 
води. У важких випадках захворювання, 

при необхідності, курс лікування 
повторюють через 5 діб

м’ясо - 14  діб

Період каренції
Каренція на м’ясо - 14 діб.
Умови зберігання
Темне, недоступне для дітей, місце за температури від 5о до 25°С.
Термін придатності
2 роки. 
Після першого відбору з флакона - 14 діб, за умови зберігання його у темному місці за 
температури від 5о до 25°С.

ТОЛТРАСАН-50
Розчин для перорального застосування
флакони

Флакони з полімерних матеріалів по 1000 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 0о 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 (мл) 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.

Флакони і каністри по 1 л, 5 л та 10 л 
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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 примі 
щень, 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
Зберігати в тарі виробника за температури від 5о до 35°С у сухих, темних, вентильованих 
складських приміщеннях. Не допускається попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності
3 роки

Флакони і каністри по 1 л, 5 л та 10 л 
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Засіб для дезінфекції

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 0о 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 (мл) 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.

Флакони і каністри по 1 л, 5 л та 10 л 
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ВІРОСАН МАКС
Засіб для дезінфекції

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 
хвилинАвтомобільний 

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 5о до 35оС у сухих, темних, вентильованих 
складських приміщеннях. Не допускається попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності
3 роки.

Флакони і каністри по 1 л, 5 л та 10 л 
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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 0о 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 (мл) 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

Флакони і каністри по 1 л 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 тер-
мічним способом з використанням туманогенераторів.
Умови зберігання
Зберігати в тарі виробника за температури від 5° до 35 °С у темних, вентильованих складських 
приміщеннях. Не допускається попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності
3 роки.

ВІРОСАН Ф
Розчин для дезінфекції

Флакони і каністри по 1 л 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 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 (мл) 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

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.

Флакони і каністри по 1 л 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
Особливі заходи зберігання
Зберігати в тарі виробника за температури від 5° до 35°С в темних, вентильованих складських 
приміщеннях. Не допускається попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності
3 роки.

ВІРОСАН Ф2
Розчин для дезінфекції

Флакони і каністри по 1 л та 10 л
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ВІРОСАН МЕД
Засіб дезінфекційний

Склад
100 мл дезінфекційного засобу містить:
алкілдиметилбензиламонію хлорид — 30 г;
глутаровий альдегід – 12,7 г;
Допоміжні речовини: молочна кислота, вода.
Фармакологічні властивості
Віросан Мед має антимікробну активність щодо грамнегативних і грампозитивних бактерій 
(включаючи мікобактерії туберкульозу), збудників особливо небезпечних інфекцій (чуми, 
холери, туляремії, сапу, меліоїдозу, сибірки), віруліцидні властивості (до вірусів грипу, вірусу 
імунодефіциту людини, кору, епідемічного паротиту, вірусних гепатитів A, B, C, D, норо-, 
аденовірусів, ротавірусних гастроентеритів, ЕСНО, Коксакі, корона вірусів людини, зокрема 
вірусу SARS-CoV-2, поліомієліту та інших вірусів), фунгіцидні властивості щодо грибів типу кандіда 
та патогенних дерматофітів.
Застосування
Дезінфекційний засіб ВІРОСАН МЕД призначений для миття та дезінфекції в закладах охорони 
здоров’я усіх профілів; аптечних закладах; лабораторіях, в закладах агропромислового 
комплексу, мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної промисловості та на 
інших епідемічно-значимих об’єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт 
відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, у вогнищах 
інфекційних хвороб.
Використовується для дезінфекції поверхонь приміщень, твердих поверхонь меблів, обладнання 
та апаратури, санітарно-технічного обладнання, гумових килимків, санітарного транспорту, 
прибирального інвентарю, при проведенні профілактичної, заключної, поточної дезінфекції в 
осередках інфекційних захворювань та для проведення прибирань у лікувально-профілактичних 
закладах.
Приготування робочих розчинів
Робочі розчини засобу ВІРОСАН МЕД готують у промаркованому емальованому (без 
пошкодження емалі), скляному або пластмасовому посуді шляхом додавання відповідних 
кількостей концентрату до води кімнатної температури.
Для приготування розчинів засобу ВІРОСАН МЕД відповідної концентрації виходять із наступних 
розрахунків:
Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу

Концентрація розчину
за засобом, %

Кількість інгредієнтів для приготування
робочого розчину, мл

1 л 10 л

Віросан 
мед, мл Вода, мл Віросан 

мед, мл Вода, мл

0,05 0,5 999,5 5 9995

0,1 1 999 10 9990

0,2 2 998 20 9980

0,4 4 996 40 9960

Флакони та каністри по 1 л та 10 л
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Таблиця 2. Режими дезінфекції поверхонь приміщень розчином засобу

Обробка поверхонь в приміщеннях, твердих поверхонь 
меблів, приладів та апаратів при:

Концентрація 
розчину, % Експозиція, хв

Бактеріальних інфекціях (за винятком туберкульозу)
0,05 60

0,1 30

Туберкульозі 0,4 30

Інфекціях вірусної етіології 0,2 60

Кандидозах 0,2 30

Дерматофітіях 0,4 30

Таблиця 3. Режими дезінфекції об’єктів при проведенні генеральних прибирань в лікувально-
профілактичних закладах

Профіль лікувально-профілактичного закладу Концентрація 
розчину, %

Експозиція, 
хв

Соматичні, хірургічні відділення, процедурні кабінети, 
стоматологічні, акушерські та гінекологічні відділення і 
кабінети, лабораторії

0,2 60

Протитуберкульозні лікувально-профілактичні заклади 0,4 30

Інфекційні лікувально-профілактичні заклади 0,2 60

Дермато-венерологічні лікувально-профілактичні заклади 0,4 60
Застосування
Дезінфекцію здійснюють способами протирання, зрошення у відповідності до режимів, 
наведених у таблиці 2. Дезінфекцію об’єктів при проведенні генеральних прибирань у 
лікувально-профілактичних закладах здійснюють у відповідності до режимів, наведених 
у таблиці 3. Дезінфекцію на санітарному транспорті здійснюють способом зрошення за 
режимом знезараження поверхонь при відповідній інфекції.
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері тощо), предмети обстановки (тверді поверхні 
меблів), поверхні обладнання та апаратури, гумові килимки, санітарно-технічне обладнання 
(ванни, раковини, унітази) протирають ганчір’ям, яке змочене розчином засобу, або 
зрошують з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати 
засобу при використанні способом протирання складає 100 см3/м2 поверхні, що піддається 
обробці (при туберкульозі — 250 см3/м2), при використанні способом зрошення — 300 см3/м2 
(гідропульт, автомакс), 150 см3/м2 (розпилювач типу «Квазар») на одну обробку. Забруднені 
поверхні обробляють двічі. Після закінчення дезінфекції методом зрошення проводять 
вологе прибирання, санітарно-технічне обладнання ополіскують водопровідною водою. Після 
проведення дезінфекції приміщення провітрюють протягом 30 хвилин.
Прибиральний інвентар замочують у розчині засобу, по закінченні дезінфекції його 
ополіскують у водопровідній воді.
Умови зберігання
Зберігати в тарі виробника за температури від 5° до 350С у сухих, темних, вентильованих 
складських приміщеннях. Не допускається попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності
3 роки.
Термін придатності готового розчину 14 діб, за умови зберігання у закритих ємностях.

ВІРОСАН МЕД
Засіб дезінфекційний

Флакони та каністри по 1 л 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 100 л робочого розчину

Деззасіб
(ВІРОСАН МАКС або 

ВІРОСАН), мл

Антифриз, кількість для 
використання при різних 

температурах, л Вода
водопровідна

До -5°С До -10°С До -20°С

0,5 500
20,0 30,0 50,0 до 100 л1,0 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
3 роки від дати виробництва, за умови зберігання в закритій упаковці від виробника.
Термін придатності робочих розчинів засобу за температури від 0° до 25°С - 72 години.
Робочі розчини засобу за температури нижче 0°С слід використати протягом не більше 12 годин.

Флакони та каністри по 1 л та 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,
необхідних для приготування 1 л робочого розчину, мл

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 до 12 або в змивній воді за допомогою рН-метра.

Флакони та каністри по 1 л та 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.
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° 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° 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

Флакони та каністри по 1 л 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 птиці.
Застосування
Для поповнення раціону птиці (кур-бройлерів, кур-несучок, індиків) вітамінами, 
амінокислотами, при стресових станах, які викликані паразитарними або інфекційними 
захворюваннями, транспортуванням, змінами раціону годівлі.
Дозування

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально з водою:
1-2 мл кормової добавки на 4 л питної 
води на добу

5-7 діб відсутня

.
Умови зберігання
Зберігати в темному, недосяжному для дітей, місці у пакуванні виробника за температури від 
5о до 25оС
Термін придатності
3 роки. 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 

холін 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

Флакони по 10 мл, каністри по 1 л, 5 л, та 25 л
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ГЕПАКАРНІТОЛ
Розчин для перрорального застосування, 
гепатопротектор

Склад
1,0 мл кормової добавки містить діючі речовини (мг):
карнітинугідрохлорид 25,0
DL-метіонін 10,0
холінухлорид 18,75
магніюсульфат 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 птиці.
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

Дозування Курс лікування Каренція
Перорально з водою:
0,5 – 1,0 мл кормової добавки на  1,0 л питної 
води на добу

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.

Флакони по 10 мл, каністри по 1 л, 5 л та 25 л
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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 свійській птиці (курчата-бройлери, племінні кури, ремонтний 
молодняк) 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 птиці  (100 
мг ацетилсаліцилової 
кислоти на кг м.т.), 
що відповідає 
300-600 г 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 птиці додають у воду, 
що призначена для денного 

випоювання.

3-5 діб

Яйця, отримані 
від птиці, в 

момент лікування 
ацетилсаліциловою 

кислотою, заборонені 
для споживання 

людьми.
М’ясо –1 доба 

після застосування 
останньої дози 

препарату. 

Свіжий розчин препарату необхідно готувати щоденно.
Протипоказання
При підвищеній індивідуальній чутливості до саліцилатів.
При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема при виразковій хворобі.
При порушеннях згортання крові.
Слід застосовувати з обережністю у тварин з вираженою печінковою недостатністю та 
зниженням ниркової функції.
Слід припинити застосування за 2 тижні до оперативних втручань.
Не застосовувати поросятам до 1 місяця.
Не застосовувати разом з препаратами, які залужнюють або закислюють сечу, разом з 
антибіотиками групи тетрацикліну та аміноглікозидами, кортикостероїдами та іншими 
НПЗП, сечогінними: фуросемідом та спіронолактоном, дигоксином, гепарином та іншими 
антикоагулянтами.

Пакети з фольгованих матеріалів, по 1 кг
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ТЕРМОНОРМ
порошок для перорального застосування

Застереження
Препарат застосовують в комплексі з етіотропною терапією.
Яйця, отримані від птиці, в момент лікування ацетилсаліциловою кислотою, заборонені для 
споживання людьми.
Забій 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.
Побічна дія
Можливі прояви свербежу, блювоти, тремору м’язів. При виявленні небажаних явищ, 
застосування препарату необхідно припинити.
Умови зберігання
Темне, сухе, недоступне для дітей та тварин місце за температури від 5° до 25°С.
Термін придатності
 2 роки. Після першого відкриття (відбору) - 28 діб.

Пакети з фольгованих матеріалів, по 1 кг
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                             0 800 213 235

                  +38 (067) 253 20 35
                  +38 (068) 424 09 07
                   +38 (067) 413 28 04

151
info@biotestlab.shop                                    +38 (044) 363 06 55
www.biotestlab.shop                                    +38 (044) 339 93 23

Запитуйте каталоги для сільськогосподарських та домашніх
тварин у менеджерів компанії


