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АВЕРСЕКТ 
(розчин для зовнішнього застосування) 

листівка - вкладка 
Опис 
Рідина жовтуватого кольору із специфічним запахом. 
Склад 
100 мл препарату містить діючу речовину: 
аверсектин С  - 0,2 г. 
Допоміжні речовини: головна фракція етилового спирту, поліетиленгліколь-400 

(поліетиленоксид-400), неонол або синтанол, лимонна кислота, гліцерин, ароматизатор, 
вода очищена.. 

Фармакологічні властивості 
АТС vet QP54, ендектоциди (QP54AА, авермектини).  
Діюча речовина препарату аверсектин С - комплекс природних авермектинів, які 

продукуються непатогенним ґрунтовим грибом Streptomyces avermitilis. Авермектини – це 
природні високоспецифічні нейротоксини, які в мікродозах проникають у організм 
ектопаразитів і незворотньо діють на їх нервову систему. Аверсектин С посилює 
продукування нейтромедіатора гама-аміномасляної кислоти (ГАМК), яка зв’язується з 
спеціальними рецепторами нервових закінчень, блокуючи нервові імпульси, що викликає 
параліч і загибель паразита. Препарат малотоксичний  для ссавців, у рекомендованих дозах 
не виявляє сенсибілізуючої, ембріотоксичної, тератогенної та мутагенної дії. 

Застосування 
Профілактика і лікування великої рогатої худоби, овець, свиней, птиці (курей) при 
ураженні ектопаразитами:  

− кліщами  - збудниками псороптозу (Psoroptes  bovis, P. ovis); 
− кліщами – збудниками демодекозу  (Demodex  bovis, D. phylloides, D. ovis);   
− іксодовими кліщами родини Ixodidae; 
− курячими  кліщами (Dermanyssus gallinae); 
− вошами (Heamatopinus eurysternus, H. suis, Linognathus vituli, L. ovillus); 
− блохами (Vermipsylla alacurt, V. dorcadia); 
− мухами (Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Haematobia stimulans та ін.). 

Дозування 
Обробку тварин проводять методом обприскування або купання робочим 

розчином препарату.  
 
Вид тварин Робочий розчин Кратність обробок 

Велика рогата худоба 5 мл препарату / 1 л води двічі з інтервалом 7 діб 
Вівці 8 мл препарату / 1 л води для 

нестрижених тварин,  
5 мл на 1 л води для стрижених 

двічі з інтервалом 7 діб, 
профілактично – 
одноразово 

Свині 5 мл препарату / 1 л води двічі з інтервалом 14 діб 
Кури 30 мл препарату /1 л води одноразово 

Робочий розчин препарату наносять на шерсть тварин та пір′я  курей, витримують       
5 хвилин (експозиція) і добре змивають теплою водою. Робочі розчини не зберігаються. 



Протипоказання 
Не застосовувати для обробки ослаблених, втомлених та хворих тварин на інфекційні 
захворювання тварин! 
Не застосовувати для обробки корів у період лактації, а також у останній місяць 
тільності (за 28 доби до отелу)! 
 
Застереження 
Уникати попадання препарату в очі та на шкіру. Робочий розчин повинен бути 

використаний протягом 24 годин після приготування. Препарат токсичний для бджіл. 
Забій великої рогатої худоби, овець та свиней на м'ясо дозволяється через 7 днів 

після обробки тварин. При вимушеному забої м'ясо використовують для годівлі 
м'ясоїдним тваринам. 

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил 
гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.  

Уникати попадання препарату в очі та на шкіру. Порожні флакони з-під препарату не 
використовувати для харчових цілей. 

 
Форма випуску 
Скляні флакони по 10 мл, 100 мл;  полімерні каністри по 900  мл, 4,8 л.  
Зберігання 
Сухе темне місце при температурі  від мінус 10°С до 20°С. Не допускається 

зберігання препарату разом з  харчовими продуктами та кормами для тварин. 
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 

 


