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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТІВ

ДЛЯ ДОМАШНІХ УЛЮБЛЕНЦІВ



«БІОТЕСТЛАБ» — українська компанія, яка більше 30 років спеціалізується на розробці, виробництві
та реалізації ветеринарних препаратів. Входить у ТОП-20 світових лідерів за асортиментом вакцин.
«БІОТЕСТЛАБ» випускає продукцію на власних потужностях в Україні, оснащених сучасним
обладнанням. Підприємство сертифіковане світовим лідером DQS (Німеччина) згідно з ISO 9001:2015,
виробничі процеси відповідають вимогам GMP (Good Manufacturing Prac�ce).

Створювати інноваційні продукти для здоров'я тварин і птиці, покращуючи вплив на здоров'я людей
і довкілля.

Ми віримо в український результат! Ми прагнемо стати глобальним лідером, зробивши Україну
одним з ключових постачальників ветеринарних препаратів у світі. Ми розвиваємо високі
фармацевтичні технології та біотехнології.

У 2015 році «БІОТЕСТЛАБ» здійснила перше постачання партії вакцин для птиці лінійки ПОЛІМУН за
кордон. На сьогодні продукція компанії представлена у 20+ країнах.
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бензалконію хлорид — 0,5 г 
алантоїн — 0,1 г

у
 1

0
0

 м
л

настоянка календули — 10,0 г
олія чайного дерева — 0,05 г

ОТО ЛОСЬЙОН — ЧИСТІ ВУХА

При лікуванні отитів:
1-2 рази на добу 

впродовж 7-14 діб 

Закапати 1-5 мл,
помасажувати 
вухо 15-30 сек

Протерти зовні ватним 
тампоном, змоченим 

у лосьйоні

Видаляє застарілі 

забруднення

Підсушує 

слуховий прохід

діє антимікробно знімає запалення усуває свербіж

Зменшує кількість 

відмерлих клітин

Значно покращує 

мікрофлору вух

3

Турбота починається з 
профілактики
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Лише одне натискання — не треба рахувати краплі

Легко застосовувати — без стресів при маніпуляціях

Очистити вухо
Обов’язково 

капати в
обидва вуха

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД 
ДО ЛІКУВАННЯ ОТИТІВ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

ОТОФЛОКС
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Закапати 
1-2 краплі

ЗДОРОВІ ОЧІ ТА ВУХА ШВИДКО ТА ПРОСТО

ЦИПРОНОРМ

Лікування отитів та кон’юнктивітів 
бактеріального та алергічного 
походження

в 1 мл:
ципрофлоксацин   ̶ 5 мг
дексаметазон   ̶ 1 мг



СПОКІЙНИЙ УЛЮБЛЕНЕЦЬ - СПОКІЙНИЙ ГОСПОДАР

Розчин фенібуту 10%
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NEW

Коти: 
капати у ротову порожнину
1 краплю препарату
(4 мг фенібуту) 
на 1 кг м. т.

Собаки: 
капати у ротову порожнину
2 краплі препарату
(8 мг фенібуту) 
на 1 кг м. т.

Не більше 2-х разів на добу

Зняття стрес-фактору при:

підвищеній статевій активності

транспортуванні

психогенних порушеннях поведінки

гігієнічних маніпуляціях і грумінгу

Виражена 
стрес-коригуюча дія

Нормалізація 
обмінних процесів 

в центральній нервовій 
системі внаслідок 

ноотропної активності

АНТИСТРЕС
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АНТИЛАКТ
ПРИПИНЕННЯ ЛАКТАЦІЇ БЕЗ ГОРМОНІВ

Негормональний препарат

Усуває ознаки псевдовагітності

Зупиняє лактацію за короткий термін

Попереджає розвиток лактаційного маститу

Нормалізує психоемоційний стан

ЗРУЧНИЙ

КРАПЕЛЬНИЙ

ДОЗАТОР

NEW

Перорально
 на корінь язика

3 краплі на
1 кг маси тіла

1 раз на добу
протягом 4-6 діб

В 1 мл препарату: каберголіну  ̶ 50 мкг
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Сечогінна дія, зміцнює 
стінки капілярів нирок

ФІТОКІТ

инш иа йт ,п   1ь 2ц ,5е  мр
о гг

Протизапальна та 
кровозупинна дії

овь ил йо , п 7 ,5щ  о м

в гх

Антибактеріальна дія

ив чз аа йк нн ая , н 5

к ,0о  л м

о гт

Протизапальна дія,
зниження сечовини

ист тс ар , 2е 5ш ,0а  в м

р ге

ЛІКУВАННЯ
2-4 мл на тварину, 2 рази/добу
до 3-х тижнів

ПРОФІЛАКТИКА
2-4 мл на тварину,  1 раз/добу
7-10 діб

За необхідності курс 
повторювати кожні 2-3 місяці

Ефективний та зручний при лікуванні циститів, 

уретритів, нефритів та сечокам'яної хвороби:

● висока концентрація діючих речовин

 розчин на водній основі●

 упаковка на повний курс лікування●

 шприц-дозатор в комплекті●

Розчин для перорального застосування
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СЕЧОКАМ’ЯНІЙ ХВОРОБІ - НІ!
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ЦИПРО  КОЛІН

ПОДВІЙНА СИЛА

органи 
дихання

ципрофлоксацин
100 мг/1 г

колістин
1 000 000 МО/1 г

сечостатева
система

отити,
кон’юнктивіти

укуси,
інфекції,

гнійні рани

ШКТ

● Зручність та точність застосування - 

   завдяки шприцу-дозатору

 Приємний смак та аромат м’яса - ●

   добре споживається тваринами

Застосування всього 1 раз на добу - спрощує ● 

   процес лікування для власника

max концентрація в тканинах - через 1 годину

Дозування: 1 мл/1 кг м.т.

100 мл приготованої суспензії достатньо для 5-денного 

курсу лікування собаки вагою 20 кг

ЄДИНИЙ антибіотик у формі суспензії у ветеринарії
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НЕ ФАРБУЄ,
А ЛІКУЄ

ФЛОКСИ-СПРЕЙ МАКС

Лікування дерматитів будь-якої етіології (крім грибкової), панарицію, піодермії,
екзем, а також при травматичних та хірургічних ранах (у тому числі після
стерилізації), розчісуваннях, укусах, виразках і відкритих абсцесах.

ФЛУОРФЕНІКОЛ
діє бактеріостатично на
грампозитивні та грамнегативні бактерії

ПРЕДНІЗОЛОН
має протизапальну,

протиалергічну та антиексудативну дію

+

12
на

годин

Зручність та
економічність

Ранозагоювальний та протизапальний
препарат для непродуктивних тварин

лише

1

Пролонговона
дія на уражені

ділянки
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ЛЕГКОПРОНИКНИЙ
Завдяки зниженню синтезу та
секреції медіаторів алергії,
гальмуванню синтезу гістаміну
та інших біологічно активних
речовин з сенсибілізованих
тучних клітин і базофілів,
зменшенню кількості циркулюючих
базофілів, Т- і В-лімфоцитів,
тучних клітин спостерігається
зниження чутливості ефекторних
клітин до медіаторів алергії.
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РЕЛАКСРЕЛАКС
М’ЯКИЙ НАРКОЗ – СПОКІЙ ЛІКАРЯМ’ЯКИЙ НАРКОЗ – СПОКІЙ ЛІКАРЯ

РЕЛАКС
М’ЯКИЙ НАРКОЗ – СПОКІЙ ЛІКАРЯ

Розчин пропофолу 1%

Дозування без премедикації з альфа-агоністами: 
коти 0,6-0,8 мл/кг м.т. 
собаки 0,4-0,65 мл/кг м.т.

КОЛОЇДНИЙ РОЗЧИН: ЛЕГКЕ ВВЕДЕННЯ, ШВИДКА ДІЯ

ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ ФЛАКОНУ ПРИДАТНИЙ 28 ДІБ 

ВІДСУТНЯ СТАДІЯ ЗБУДЖЕННЯ

ДЛЯ ШВИДКОГО ТА КЕРОВАНОГО НАРКОЗУ 



;
;

струминно
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Клініка Білецьких



до 10 кг: 10 крап. 
(0,5 мл)/тварину
від 10 кг: 20 крап. 
(1 мл)/тварину

10 крап. 
(0,5 мл)/тварину

10 крап. (0,5 мл)/
0,5 л води
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Поповнює дефіцит вітамінів в організмі
Підтримує організм при стресових ситуаціях
Сприяє швидкому відновленню після лікування

ЗБАЛАНСОВАНА ВІТАМІННА ФОРМУЛА ДЛЯ ВАШИХ УЛЮБЛЕНЦІВ



до 10 кг: 10 крап. 
(0,5 мл)/тварину
від 10 кг: 20 крап. 
(1 мл)/тварину

10 крап. 
(0,5 мл)/тварину

10 крап. (0,5 мл)/
0,5 л води
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Захищає гепатоцити від ушкоджуючого впливу 
токсинів та пришвидшує їх регенерацію
Покращує процеси метаболізму в печінці
Запобігає жировій дистрофії
Підвищує імунітет

КОМПЛЕКСНИЙ ГЕПАТОПРОТЕКТОР З ЛЕГКИМ ЗАСТОСУВАННЯМ



Bu

В3

L/B11

В12

L-карнітин/В11

Покращення транспортування 
жирних кислот у мітохондрії, 
стимулює перетворення енергії

Нормалізація процесу 
кровотворення

L-ЦИН
ДОДАЙ ЕНЕРГІЇ ТА БАДЬОРОСТІДОДАЙ ЕНЕРГІЇ ТА БАДЬОРОСТІ

В12

Енергія для клітин та тканинВ3

БУТАФОСФАН
Стійкість до стресу за 
рахунок зниження рівня 
кортизолу

Дозування: собаки, коти, кролі — 
внутрішньом'язово, підшкірно
або внутрішньовенно 0,5-2,5 мл
на тварину 
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виснаженим та ослабленим тваринам — для швидкого відновлення. 

молодняку — для посилення росту та покращення розвитку; 

  
підшкірно та внутрішньовенно 0,5-1,0 мл/кг м.т., перорально 1,0 мл/кг м.т.,
max не > 10 мл на тварину  

Дозування:

=
натрію нуклеїнат, вітаміни
та вітаміноподібні речовини; 
амінокислоти, мінеральні речовини,
інші біологічно активні компоненти

АКТИВУЙ ЖИТТЄВІ СИЛИ
СВОГО УЛЮБЛЕНЦЯ

17
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!

1,0 мл
5-7 діб

CКЛАДНІ ВИПАДКИ ПОТРЕБУЮТЬ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ



Амоксициліну тригідрат - 15,0 мг 
Бетаметазону дипропіонат - 0,5 мг 

Коти, собаки - 1 мл
препарату на 10 кг маси
тіла тварини.
За необхідності препарат
вводять повторно через 48 годин.
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Дія

Готова суспензія

Підшкірно або

УНІКАЛЬНА КОМБІНАЦІЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ЛІКУВАННЯ



РЕКОМЕНДОВАНІ  СХЕМИ 

Антибіотикотерапія та зняття запалень

Ультракороткий наркоз Післяопераційна обробкаСтимуляція імунної системи
перед операцією
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Місцеве лікування 
при запаленнях

ОТИТИ ТА КОН’ЮНКТИВІТИ

Відновлення організму

ОТО ЛОСЬЙОН

Чищення вух Антибіотикотерапія

ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ

Гепатопротектор 
оральний

ГЕПАКАРНІТОЛ



Стимуляція імунної
системи

   ЛІКУВАННЯ  ТВАРИН
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Антибіотикотерапія та зняття запалень

Відновлення організму

НЕРВОВА СИСТЕМА

Зняття стресу

УРОЛОГІЯ

Антибіотикотерапія та зняття запалень

ГОРМОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ

АНТИЛАКТ

Псевдовагітність

РЕЛАКС

Ультракороткий наркоз

ГЕПАКАРНІТОЛ



Ми завжди поруч

 Контакти ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ»: 
Директор департаменту дистрибуції: 098 562 13 71
Науковий консультант хобі-напряму: 067 413 23 01
Менеджери з регіональних продажів:
Центрального регіону: 067 413 28 46
Західного регіону: 067 413 28 99
Східного регіону: 067 413 28 46

Інтернет-магазин www.biotestlab.shop
044 363 06 55
Консультаційний центр:
0 800-213-235
Комерційний директор:
067 413 28 40

«ПРИВАТНА ФІРМА "ВОЛВЕТ"» ПП
(03322) 4 42 77 
(067) 137 99 88
(098) 441 72 70 
(050) 810 87 86

«ПРОМВЕТПОСТАЧ» ПП
(097) 924 08 31
(097) 027 44 97

«КВЕСТ НВ» ТОВ 
(067) 670 63 27 
(067) 271 21 02

«ВЕТТРЕЙД» ТОВ
(067) 371 25 71
(067) 371 86 85

«ФАУНА» МПП
(067) 412 82 60

«O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» ПП
(0432) 55 14 28
(067) 623 43 62

«ТД ЗООВЕТ» ТОВ 
(067) 398 62 42
(097) 468 33 08

Західний регіон Центральний регіон

«ІНВЕТ УА»  ТОВ
(067) 234 61 62
(044) 526 61 11

«Калинів Н. С.» ФОП
(067) 542 54 51
(098) 678 75 37

«Ветмаркет Груп»
(050) 502 02 20
(097) 522 52 00
(063) 020 72 00

Східний регіон

«ФАУНА-ДНІПРО» ПП
(098) 949 43 77
(093) 781 28 36
(067) 632 32 49

«ТД «Українські ветеринарні
технології» ТОВ
(050) 300 71 78
(067) 579 89 96

НАШІ ДИСТРИБ’ЮТОРИ

Виробник:

ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»
Тел.: +38 (044) 445 77 25 | 0 800 213 235

    www.biotestlab.ua | www.biotestlab.shop 
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