
 

  

АЛЬБЕНДАЗОЛ - 250 (ТАБЛЕТКИ) 

листівка-вкладка 

Опис 

Таблетки білого або сіруватого кольору. 

Склад 

Таблетка (1 г)  містить діючу речовину: 

альбендазол - 250 мг. 

Допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, цукрова пудра, кросповідон, кальцію стеарат, 

аеросил. 

Фармакологічні властивості 

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

Альбендазол належить до групи бензимідазолів, які гальмують полімеризацію тубуліну в 

мікротубуліні, в результаті чого порушується надходження і внутріклітинне 

транспортування поживних речовин і обмінних речовин (аденозинтрифосфорної кислоти і 

глюкози), а також знижуються мітохондріальні реакції шляхом гальмування 

фумаратредуктази, що викликає загибель паразитів. 

При пероральному введенні препарату альбендазол всмоктується у травному каналі та 

проникає в органи та тканини; із організму виводься в основному сечею та фекаліями. 

Біодоступність альбендазолу низька. Час досягнення максимальної концентрації 

альбендазол сульфоксиду складає 2-5 год. Зв’язується з білками плазми на 70%.  

Виводиться жовчю у вигляді активного метаболіту альбендазол сульфоксиду, лише 

невелика його кількість виводиться сечею.  

Застосування 

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

інвазійних захворюваннях: 

велика  рогата  худоба, вівці і кози: 

шлунково-кишкові нематоди: Haemonchus contortus, Ostertagia spp, Trichostrongylus axei, 

Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus 

helvetianus;  

легеневі нематоди: Dictyocaulus viviparus;  

цестоди: Moniezia expansa;  

трематоди: Fasciola hepatica (дорослі).  

свині:  

шлунково-кишкові нематоди: Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, 

Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Trichuris suis.  

собаки:  

шлунково-кишкові нематоди: Toxocara spp., Toxascaris spp., Uncinaria spp., Ancylostoma 

spp., Trichuris spp., 

цестоди: Taenia solium, Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum; 



трематодами: Opistorchis felineus. 

 кури: 

нематоди: Ascaridia galli. 

Дозування 

Перорально з кормом одноразово (свині - дворазово, з інтервалом  в 24 години) у дозах 

(табл./10 кг маси тіла):  

велика рогата худоба   - 0,25 (при трематодозах 0,5); 

вівці, кози     - 0,2 (при трематодозах 0,25); 

свині     - 0,5; 

собаки     - 0,5 (при трематодозах 1,0); 

кури     - 0,5. 

Протипоказання 

Підвищена чутливість до альбендазолу. 

Застереження 

Забій тварин на м′ясо дозволяється 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. 

Форма випуску 

Таблетки упаковані у картонні коробки по 24 шт, поліетиленові банки 100 шт.  

Зберігання 

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

75%. 

Термін придатності  - 2 роки. 

 

Власник реєстраційного посвідчення  
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