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ДІКЛАКОКС 

розчин для перорального застосування 
листівка-вкладка 

Опис 
Прозора безбарвна рідина. 

Склад 
1 мл препарату містить діючу речовину диклазурил - 2,5 мг. 
Допоміжні речовини: поліетиленгліколь, спирт етиловий, пропіленгліколь. 

Фармакологічні властивості 
ATCvet QP51A,  антипротозойні ветеринарні препарати (ATCvet QP51AJ03, диклазурил) 
Діюча речовина препарату диклазурил - хімічно синтезований нейонофор, що належить до 
класу бензолацетонітрилів. Механізм дії полягає у порушенні енергетичних обмінних 
процесів ендогенного циклу розвитку еймерій. Діє на усі види збудників еймеріозів птиці 
(кури - Еimeria acervulina, Е. brunetti, Е. tenella, Е. maxima, E. necatrix, Е. mitis; індики - E. 
adenoides, Е. meleagrimitis; гусей, качок - E. anseris, E. truncata); кролів (Е. flavescens, Е. 
intestinalis, Е. magna, Е. perforans, Е. stiedai); поросят (Isospora suis; E. suis, E. debliecli, E. 
scabria, E. perminuts); великої рогатої худоби (молодняк - Е. bovis, Е. zuernii; E. mipsoidalis, Е. 
cylindrich); овець, кіз (молодняк - Е. crandalis, Е. ovinoidalis, E. arloingi, E. intricata, E. faurei).  
Найбільш чутливі до препарату стадії ендогенного циклу розвитку еймерій, препарат також 
пригнічує спороутворення ооцист. Препарат ефективний у невеликих дозах. 
Диклазурил не викликає побічної дії навіть при перевищенні рекомендованих доз у 25-50 
разів. Не накопичується в органах і тканинах тварин. 
Диклакокс не має мутагенної, канцерогенної і тератогенної дії. Він сумісний з іншими 
ветеринарними препаратами. Його можна застосовувати в умовах підвищеної температури і 
вологості, в умовах теплового стресу. 

Застосування 
Профілактика і лікування великої рогатої худоби (молодняку), овець (молодняку), кіз 
(молодняку), свиней (молодняку), кролів (молодняку), птиці (курчат-бройлерів, молодняк 
качок, гусей)  при еймеріозах, спричинених еймеріями, чутливими до препарату. 

Дозування 
Препарат згодовують з кормом або випоюють з питною водою у дозах: 
Птиця (молодняк): 0,4 мл на 1 кг маси тіла на добу (1 мг диклазурилу/ кг маси тіла на добу) 
Діклакокс згодовують з кормом або випоюють з питною водою у співвідношенні 2 мл 
препарату на 1 л питної води. На період лікування розчин має бути єдиним джерелом питної 
води. Випоюють препарат з водою впродовж 2 діб. 
Велика рогата худоба, вівці, кози, кролі ( молодняк): 0,4 мл на 1 кг маси тіла на добу, (1 мг 
диклазурилу/ кг маси тіла на добу). Діклакокс згодовують з кормом або випоюють з питною 
водою впродовж 2 діб.   
Поросята: 2 мл на 1 кг маси тіла індивідуально одноразово. 

Протипоказання 
Підвищена чутливість до компонентів препарату. 
Не застосовувати тваринам під час вагітності та лактації, курям-несучкам під час несучості. 

Застереження 



Забій тварин та птиці на м`ясо дозволяють через 5 діб після останнього застосування 
препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або згодовують 
непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини. 
При роботі з препаратом необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, 
прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. 
Під час роботи з препаратом не можна курити, приймати їжу, пити воду. При випадковому 
потраплянні препарату на шкіру або в очі – промити великою кількістю проточної води.  

Форма випуску 
Полімерні або скляні флакони по 10, 100, 250 мл, полімерні каністри по 1000 мл.  

Зберігання 
У сухому, темному і недоступному для дітей місці за  температури від 5°С до 25°С. Після 
першого відкриття за умови зберігання в герметично закритій тарі – не більше 28 діб. Термін 
придатності розчину після розведення у воді – 24 години.  

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 
 
 


