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АМПРОЛІУМ 22 % 

(порошок для перорального застосування) 
листівка–вкладка 

 
Опис 

Порошок білого або жовтуватого кольору без запаху. 
Склад 

100 г препарату містять діючу речовину: 
ампроліуму гідрохлорид - 22 г. 
Допоміжні речовини: цукрова пудра. 

Фармакологічні властивості 
ATCvet  QP51, антипротозойні ветеринарні препарати (QP51AX09, ампроліум) 
Активнодіюча речовина препарату, ампроліуму гідрохлорид, пригнічує розвиток еймерій на стадії 
шизогонії першої та другої генерації. Дія ампроліуму зумовлена тим, що його хімічна структура 
близька до тіаміну (вітаміну В1), необхідного для життєдіяльності еймерій. У клітинах паразитів 
ампроліум порушує вуглеводний обмін, що призводить до їх загибелі.  
Ампроліум майже не проникає через клітинні мембрани слизової оболонки кишечнику птиці і 
ссавців, тому препарат практично нетоксичний при використанні у терапевтичних дозах. Основна 
частина ампроліуму (до 97%) виводиться з організму у незміненому вигляді. Препарат не пригнічує 
формування протикокцидійного імунітету, сумісний з вітамінами і кормовими добавками, які 
застосовуються у птахівництві. 

Застосування 
Профілактика та лікування курей, індиків та кролів при ураженні еймеріями: 

у курей - Eimeria tenella, E. necatrix, E. acervulina , E. praecox, E. maxima,E. brunetti,  E.mitis, 
E.mivati; 

у індиків - Eimeria adenoides, E. gallapavonis, E. meleagrimitis; 
у кролів - Eimeria stiedae, E. perforans, E. magna. 
Дозування 

Препарат згодовують з кормом або випоюють з питною водою: 
 

Вид тварин Профілактична доза Лікувальна доза 

Кури 1,4 г/2 л води або  
1,4 г/2 кг корму протягом 3-5 діб 

1,4 г/1 л води або 1,4 г/ 1 кг корму 
протягом 3-5 діб 

Індики 1,4 г/2 л води або  
1,4 г/2 кг корму протягом 3-5 діб 

1,4 г/1 л води або 1,4 г/ 1 кг корму 
протягом 3-5 діб 

Кролі 1,4 г/20-25 кг маси тіла  
протягом 14 діб 

1,4 г/5-10 кг маси тіла протягом 3-5 
діб, однократно на добу 

  
Протипоказання 

Підвищена чутливість до ампроліуму, хвороби печінки, ниркова недостатність. 
Застереження 
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Забій кролів та птиці на м’ясо дозволяють через 5 діб після останнього застосування препарату. 
При забої до вказаного терміну м’ясо згодовують непродуктивним тваринам або утилізують 
залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини. 
Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, 
прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. 
Під час роботи з препаратом не  курити, не пити та не приймати їжу. Після закінчення роботи 
ретельно вимити руки і обличчя з милом, рот прополоскати водою. Тару з-під препарату 
забороняється використовувати для харчових цілей. 

Форма випуску 
Двошарові пакети або банки з полімерних матеріалів по 1,4; 10,0, 100,0 та 500,0 г. 

Зберігання 
У сухому і захищеному від світла місці за температури від 10 до 25 ºC. 

Термін придатності - 2 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 
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