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ФОРВІТ  

РОЗЧИН ВІТАМІНІВ А, D3, Е, F В ОЛІЇ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 
листівка-вкладка 

Опис  
Прозорий маслянистий розчин від світло–жовтого до світло–коричневого кольору із запахом 
рослинної олії. 

Склад 
1 мл препарату містить діючі речовини: 
вітамін А  50 000 ОД; 
вітамін D3  25 000 ОД; 
вітамін Е  20 мг; 
вітамін F  5 мг. 
Допоміжні речовини: олія соняшникова. 

Фармакологічні властивості  
Дія препарату зумовлена властивостями вітамінів, які входять до його складу.  
Вітамін А бере участь в окисно-відновних процесах, підтримує функціонування епітелію слизових 
оболонок дихальних шляхів, травного каналу, кровоносних судин, сім'яників та органів зору.  
Вітамін D3 регулює фосфорно–кальцієвий обмін: стимулює абсорбцію кальцію і фосфору в 
кишечнику, формування органічного матриксу кісткової тканини та її мінералізацію.  
Вітамін Е незамінний в обміні білків, жирів і вуглеводів, запобігає окисненню ненасичених 
жирних кислот, неплідності самок, стимулює сперміогенез та розвиток ембріонів, запобігає 
розвитку дистрофічних змін у скелетних м'язах і міокарді.  
Вітамін F сприяє обміну ліпідів, переходу холестеролу в розчинну форму, підвищує стійкість 
капілярів та еластичність кровоносних судин. 

Застосування  
Для профілактики та лікування тварин при гіповітамінозах, рахіті, остеомаляції, токсичній 
дистрофії печінки, дерматиті, функціональних розладах статевої системи; для регуляції кальцій–
фосфорного обміну, підвищення резистентності організму, лікування довгозаживаючих ран, а 
також з метою профілактики ускладнень при довготривалому застосуванні лікувальних доз 
антибіотиків, сульфаніламідів та інших протимікробних засобів. 

Дозування 
Препарат вводиться внутрішньом'язово або підшкірно з профілактичною метою один раз на 7-10 
діб, з лікувальною метою — внутрішньом'язово один раз на 5 діб до одужання (5-8 ін'єкцій), в 
подальшому (за необхідності) препарат вводять у профілактичних дозах. Всередину препарат 
використовують щодня у зазначених профілактичних дозах. 

Вид тварин ٭Доза парентерально, мл Всередину, мл 
 
 

Профілактична 
на 10 діб 

лікувальна 
на 5 діб 

 
 

Корови сухостійні 10 10 1,5 
Корови дійні 10-12 12-15 2,5 

Молодняк великої рогатої 
худоби (на 100 кг маси тіла) 

2,5-3 2,5-3 0,1-0,12 



Свиноматки (перша 
половина поросності, маса тіла 

150-180 кг) 

2 3 0,3 

Свиноматки (друга 
половина поросності, маса тіла 

150-180 кг) 

3 4 0,4 

 
Свиноматки лактуючі 4 5 0,6 
Поросята (40-50 кг) 1,5 1,5-2 0.1-0,15 

Вівцематки в останні 4 
тижні кітності 

1 1,5 0,1-0,12 

Вівцематки лактуючі 1,5 2 0,12-0,15 
Ярки ремонтні 0,5 0,5 0,05 

Кози 1 1,5 0,1 
Кобили жеребні 7 10 0,6-0,7 
Кобили лактуючі 8 12 0,7-0,8 

Лошата 6-12-міс. віку 2 3 0,3 
Молодняк коней 1-2-

річного віку 
4 5 0,5 

 .Примітка: дози препарату розраховані за вітаміном А٭
Протипоказання  

Немає. 
Застереження 

Немає. 
Форма випуску 

Скляні флакони, об’ємом 100 мл. 
Зберігання 

У захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 0 до 25 °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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