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ВІТАЗАЛ 
(розчин для ін'єкцій) 

листівка-вкладка 
 

Опис 
Прозорий розчин рожевого кольору.  
Склад 
1 мл препарату містить діючі речовини (мг):  
бутафосфан    - 100,0;  
вітамін В12 (ціанокобаламін) - 0,05.  
 
Допоміжні речовини: бутанол, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій. 
Фармакологічні властивості 
АТС vet класифікаційний код: QА12С Інші мінеральні добавки (QА12СХ91 Бутафосфан). 
ВІТАЗАЛ — комплексний препарат, що має тонізуючі властивості, нормалізує обмінні та 

відновлювальні процеси, стимулює білковий, вуглеводний і жировий обміни речовин, підвищує 
резистентність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища, сприяє росту і 
розвитку тварин. 

Бутафосфан — органічна сполука фосфору, яка впливає на процеси засвоювання поживних 
речовин в організмі, покращує засвоювання глюкози, сприяє стимуляції енергетичного обміну; 
пришвидшує процеси метаболізму, стимулюючи АДФ-АТФ цикл, активізує функції печінки, 
підвищує неспецифічну резистентність організму, стимулює гладку мускулатуру і підвищує її 
рухову активність, покращує роботу міокарда серця, стимулює утворення кісткової тканини та 
синтез протеїну, нормалізує рівень гормонів кори надниркових залоз в крові, що сприяє росту і 
розвитку тварин, відновним процесам органів і тканин. Органічні сполуки фосфору не 
накопичуються в організмі і не мають побічних ефектів, які властиві для стимулюючих засобів 
неорганічного фосфору. 

Вітамін В12 стимулює кровотворення, жировий обмін і обмін карбонових кислот, бере участь у 
формуванні креатину (джерела енергії м'язової тканини), біосинтезі ацетилхоліну, позитивно 
впливає на стан нервової системи, нормалізує процеси засвоєння корму, сприяє біосинтезу 
метіоніну. 

За ступенем впливу на організм препарат належить до малонебезпечних речовин. 
Застосування 
ВІТАЗАЛ застосовують (у комплексі терапевтичних заходів) великій рогатій худобі, коням, вівцям, 

козам, свиням, собакам, котам і свійській птиці (курям) при порушеннях обміну речовин різної 
етіології, як стимулюючий і тонізуючий засіб: 

• для підвищення опірності організму до захворювань різної етіології; 
• як додатковий засіб при лікуванні захворювань, зумовлених недостатністю в організмі 

кальцію і магнію; 
• при родах, з метою профілактики післяродових ускладнень (тетанії, родового парезу); 
• спортивним коням при важких фізичних навантаженнях і для підвищеної фізичної 

активності (за 2-3 доби до змагань). 
Дозування 
Внутрішньовенно, внутрішньом'язово і підшкірно в дозах (на одну тварину, мл): 
коні    - 10,0-25,0; 



велика рогата худоба  
(тільки внутрішньовенно) - 10,0-25,0;  
лошата, телята  - 5,0-12,0; 
вівці, кози   - 2,5-8,0; 
ягнята    - 1,5-2,5; 
свині    - 2,5-10,0; 
поросята   - 1,0-2,5; 
собаки    - 0,5-5,0; 
коти    - 0,5-2,5. 
За необхідності препарат вводять повторно через добу у тих же дозах. 
За хронічного перебігу захворювання та з профілактичною метою тваринам вводять половину 

дози. 
Свійській птиці — перорально шляхом випоювання, додаючи у питну воду в дозах: 
кури і курчата   - 1-1,5 мл препарату на 1 л питної води; 
бройлери і кури-несучки - 2-3 мл препарату на 1 л питної води.  
Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин. 
За необхідності лікування повторюють через 5-14 діб у тих же дозах. 
Протипоказання  
Підвищена чутливість до компонентів препарату. 
Не змішувати з іншими препаратами! 
Застереження 
Немає. 
Форма випуску 
Флакони з темного скла, які закупорені гумовими пробками і закатані алюмінієвими ковпачками, 
об’ємом 10, 50 і 100 мл. 
Зберігання 
У сухому темному, недоступному для дітей, місці за температури від 5 до 25 °С.  
Після першого відбору із флакона за умови зберігання при температурі від 2 до 8 ºС — 7 діб. 
Водний розчин препарату використати протягом 24 годин. 
Термін придатності - 3 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 
 


