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АЛЬБЕНДАЗОЛ-Л 10% 

листівка-вкладка 

Опис 

Порошок білого кольору. 

Склад 

100 г препарату містить 

альбендазол -10 г 

Допоміжні речовини: цукрова пудра, крохмаль, кальцію карбонат. 

Фармакологічні властивості 

АТСvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC11- альбендазол). 

Альбендазол – ангельмінтик із групи бензимідазолів з широким спектром дії. Альбендазол 

впливає на енергетичний метаболізм гельмінтів. Гальмує синтез фумарат редуктази, що 

призводить до зменшення глікогену, що викликає загибель паразиту від виснаження.  

Альбендазол-Л 10% - препарат широкого спектру дії, який призначений для лікування 

тварин при паразитарних захворюваннях, спричинених шлунковими-кишковими та 

легеневими нематодами (круглими червами), цестодами (стьожковими червами) та 

трематодами. 

Біодоступність препарату Альбендазол-Л 10%  низька. Час досягнення максимальної 

концентрації альбендазол сульфоксиду складає 2-5 год. Зв’язується з білками плазми на 

70%.  

Виводиться з жовчю через кишечник у вигляді активного метаболіту альбендазол 

сульфоксиду, лише невелика його кількість виводиться із сечею.  

Застосування 

Профілактика та лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, собак, котів, курей при 

інвазійних захворюваннях, спричинюваних: 

У великої  рогатої  худоби, овець і кіз: 

шлунково-кишковими нематодами: Haemonchus contortus, Ostertagia spp, Trichostrongylus 

axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Oesophagostomum radiatum, 

Nematodirus helvetianus;  

легеневими нематодами: Dyctyocaulus viviparus;  

цестодами: Moniezia expansa;  

трематодами: Fasciola hepatica (дорослі особини).  

У коней:  

шлунково-кишковими нематодами: Parascaris equorum, Strongylata spp;. 

У свиней:  

шлунково-кишковими нематодами: Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, 

Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Trichuris suis.  

У собак, котів та хутрових звірів:  

шлунково-кишковими нематодами: Toxocara spp., Toxascaris spp., Uncinaria spp., 

Ancylostoma spp., Trichocephalus spp., 

цестодами: Taenia solium, Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum; 

трематодами: Opistorchis felineus. 

 У курей:  

нематодами: Ascaridia galli. 



 

Дозування: 

Внутрішньо у суміші з кормом, одноразово у дозі, г\10 кг живої маси:  

Вид тварин Доза препарату 

Велика рогата худоба 0,75 (при трематодозах 1,5) 

Вівці, кози 0,5 (при трематодозах 1,0) 

Коні 0,75 

Свині 0,95 

Собаки, коти та хутрові звірі 2,5 

Кури 1,0 

 

Протипоказання 

Підвищена чутливість до альбендазолу. 

Застереження 

Для великої рогатої худоби, овець та кіз застосування препарату під час вагітності та 

лактації обмежень немає, однак застосовувати препарат необхідно обережно, не 

перевищуючи терапевтичних доз, особливо у перший місяць вагітності.  

Сукам та свиноматкам не можна застосовувати препарат під час вагітності та сукам під час 

лактації. 

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб після останнього застосування препарату, 

молоко в їжу людям використовують через 4 доби. До вказаного терміну молоко та м'ясо 

згодовують непродуктивним тваринам або утилізують, відповідно до висновку лікаря 

ветеринарної медицини. 

Форма випуску 

Банки поліетиленові з кришками, пакети поліетиленові або ламіновані по 500 г. 

Зберігання 

В упаковці виробника при температурі від 2°С до 30°С та відносній вологості  

не більше 75 % . 

Термін зберігання - 3 роки. 

 

Власник реєстраційного посвідчення  

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,  

Тел. 0800211201 

Виробник готового продукту 

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16, 

Тел. 0800211201 

www.ukrzoovet.com.ua 

 


