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ДЕЛЬТОКС 

(розчин для зовнішнього застосування) 
листівка–вкладка 

 
Опис 
Масляниста рідина світло-жовтого кольору зі слабким специфічним запахом. 
Склад 
100 мл препарату містять діючу речовину: 
дельтаметрин - 5,0 г. 
Допоміжні речовини: неонол (або синтанол), лимонна кислота (моногідрат), етилцеллозольв, розчинник. 
Фармакологічні властивості 
ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC11, дельтаметрин) 
 Дельтокс має широкий спектр інсекто-акарицидної дії, активний щодо іксодових, коростяних, курячих, кошарних кліщів, 

мух, гнусу, клопів та  інших ектопаразитів тварин.  
Дельтаметрин (діюча речовина препарату) - синтетичний піретроїд, ефективно діє при безпосередньому контакті на 

ектопаразити:  
- волосоїди (родини  Trichodectidae), воші (родин Наеmatopinidae, Holopeuridae, Linognathidae), кровососи (родини Hyppoboscidae);   
- акариформні кліщі (родин Demodecidae, Psoroptidae, Sarcoptidae) і паразитоформні кліщі (родин Ixodidae, Argasidae, 
Dermanyssidae);  
- кровосисні комахи (родин Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae). 

 Механізм дії дельтаметрину полягає у блокуванні передачі нервових імпульсів гангліозними периферичними нервами, у 
результаті чого наступає параліч і загибель паразитів. Дельтокс помірно токсичний для теплокровних тварин, у рекомендованих 
 дозах і концентраціях не має місцево подразнюючої та алергізуючої дії. Токсичний для риб і бджіл. 

Застосування 
Лікування та профілактика великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, курей при ураженнях ектопаразитами (іксодові та 

саркоптоїдні кліщі, воші, волосоїди, кровососки, двокрилі комахи). 
Дозування 
Кількість препарату Дельтокс на 1 000 л води: 

Захворювання Доза Спосіб обробки, 
кратність 

Псоропоз, саркоптоз Профілактична 
0,6 л  

Терапевтична 
1,0 л  

Купання, ретельне 
обприскування. 
Дворазово з інтервалом 10- 12 
діб. 

Арахнози  (кури) Профілактична 
0,8-1,0 л  

Терапевтична 
1,0 л  

Ретельне обприскування. 
Одноразово. 

Сифункулятоз, 
мелофагоз 0,25 л  

Вівці - купання; 
велика рогата худоба - ретельне 
обприскування. 
Одноразово. 

Арахноентомози 0,5 л  

Обприскування. З 
профілактичною метою тварин 
обробляють одноразово, з 
лікувальною - дворазово з 
інтервалом 7-10 діб. 
Одноразово. 

 
При саркоптоїдних кліщах проводять купання овець на 6-8-й тиждень після стрижки. 
Об'єм робочого розчину для оброблення однієї тварини: 
велика рогата худоба –   0,5-1 л; 
вівці                            –  0,2-0,5 л: 
свині                           –   0,2-0,5 л. 
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Тварин обробляють на спеціальних майданчиках з відстійником або в душових камерах. 
Оброблення пташників: 
Об'єм робочого розчину для обробки 1 м2 - 100-200 мл. 
Оброблення проводиться в присутності птиці за допомогою установки ДУК. Перед обробкою, слід очистити поїлки та 

годівниці від залишків корму та води, зменшити освітлення (з метою зниження активності птиці), після обробки проводять ретельне 
прибирання. Температура робочого розчину має бути +(30-40)°С. 

Препарат Дельтокс не розпилювати проти вітру. 
Протипоказання 
Не обробляти хворих та виснажених тварин та тварин віком до 2-х місяців. 
Застереження 
Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють не раніше, ніж через 5 діб після останнього застосування препарату. 
Яйця та молоко  можна використовувати в їжу через 3 доби після обробки тварин. 
Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з 

ветеринарними препаратами. 
Препарат вогненебезпечний, температура загоряння 38ºС. У випадку загоряння виділяються отруйні гази.  
Препарат Дельтокс отруйний при потраплянні всередину та у верхні дихальні шляхи. Виявляє подразнюючу та анестезуючу 

дію при потраплянні на шкіру та на слизові оболонки. Має сильно виражену подразнюючу дію при  потраплянні в очі. 
При проведенні робіт з препаратом необхідно користуватись спецодягом та індивідуальними засобами захисту (комбінезони 

та шлеми з бавовняної тканини з кислотостійким просоченням (ГОСТ 15149); фартух прогумований (ГОСТ 5375 або 12265); для 
захисту органів дихання - респіраторами; для захисту очей - окулярами захисними типу “моноблок” (ГОСТ 12.4.013). 

Сполуки дельтаметрину та органофосфатів є токсичними і можуть викликати інтоксикації у людей, які працюють з 
препаратом. При виникненні у працюючих ознак інтоксикації (головокружіння, загальна слабкість, нудота) необхідно припинити 
роботу, зняти спецодяг, вимити обличчя та руки з милом та звернутися до лікаря. При потраплянні препарату на шкіру та слизові 
оболонки його ретельно змивають великою кількістю проточної води з милом або обережно знімають тампоном та потім 
промивають водою 2-3% розчином питної соди або слабколужним розчином; при потраплянні препарату в очі їх промивають 
великою кількістю води, 2-3% розчином питної соди та борної кислоти (чайна ложка на склянку води). 

Якщо препарат потрапив всередину (через рот), необхідно дати потерпілому декілька склянок води (бажано теплої) та 
викликати блювоту, після чого дати випити 0,5 склянки води з 2-3 столовими ложками (таблетками) активованого вугілля або 
іншого адсорбуючого засобу (палена магнезія, біла глина та інше). У подальшому сольові послаблюючі (30 г англійської солі на 
півсклянки води). 

При порушенні дихання дати понюхати нашатирний спирт. У випадку припинення дихання відразу приступити до штучного 
дихання. 

Препарат високотоксичний для риби, бджіл. Виявляє фітотоксичність для таких рослин, як хризантеми, орхідеї, деякі види 
троянд. 

Після будь-яких операцій з препаратом руки та відкриті ділянки шкіри миють водою з милом.  
 
 
У випадку витікання або розливання препарату необхідно локалізувати розлив, зробивши навколо огорожу, та засипати 

порошкоподібною речовиною (пісок, цемент, вапно), щоб абсорбувати; змести в одне місце, згребти лопатою тверду речовину в 
ємкість, придатну для його збирання та знищення. 

Забруднену препаратом тару знешкоджують заповненням на 5-6 годин 3-5% розчином кальцинованої соди, після чого 
промивають водою. Залишки препарату знезаражують 5% розчином їдкого лугу або водною суспензією гашеного або хлорного 
вапна ( суспензії в воді 1:3). Знешкоджені залишки інсектициду та змивні води після обробки тари та спецодягу зливають у яму 
глибиною не менше 0,5 м, розміщену на віддалі не меншій 50 м від будь яких джерел води, водопостачання та місць випасу тварин 
та закопують. 

Нейтралізувати або знищувати препарат можна лише спалюванням в спеціалізованих установах. 
Забороняється повторно використовувати порожню упаковку малої місткості.  
Форма випуску 
Скляні ампули по 2 мл і 5 мл, скляні флакони по 100 мл, скляні, полімерні або металеві флакони по 1000 мл. 
Зберігання 
Зберігають препарат у закритій тарі підприємства-виробника подалі від нагрівних приладів та відкритого полум‘я у 

нежилому приміщенні, недоступному для сторонніх осіб, під замком.    Категорично забороняється переливати препарат із 
заводського упакування в іншу тару. Зберігають препарат окремо від продуктів, напоїв, кормів для тварин при температурі від 0°С 
до 35°С. 
Препарат не втрачає своїх властивостей при температурі від мінус 10°С до 50°С. 

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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