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ІНСЕКТО-АКАРИЦИДНАЯ ПУДРА 
(порошок для зовнішнього застосування) 

листівка-вкладка 
Опис 
Порошок білого кольору 
Склад 
100 г препарату містить діючу речовину: 
дельтаметрин  0,05 г. 
Допоміжна речовина: кальцію карбонат ( крейда дезактивована). 
Фармакологічні властивості 
ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53АС11, 

дельтаметрин) 
Синтетичний піретроїд дельтаметрин діє на ектопаразитів як контактна отрута, при 

безпосередньому контакті, ефективний проти волосоїдів, вошей, кліщів, бліх, пухоїдів, оводів, 
ґедзів, мух. 

Дельтаметрин блокує передачу нервових імпульсів периферичними нервами паразитів, у 
результаті чого настає їх параліч і загибель. Препарат помірно токсичний для теплокровних 
тварин. Токсичний для риб і бджіл.   

Застосування 
Лікування та профілактика великої рогатої худоби, овець, свиней, собак та птиці  (курей) при 

ураженні ектопаразитами: 
• іксодовими кліщами родини Ixodidae; 
• саркоптоїдними кліщами ( Sarcoptes suis, S. ovis,  S. caprae, S. bovis, S. canis, Psoroptes 

bovis, P. ovis); 
• курячими кліщами (Demanissus gallina); 
• вошами ( Haematopinus euristernus, H. suis, Linognatus vituli, L. ovillus, L. setosus); 
• блохами (Ctenocephalides canis, Vermipsylla alacurt, V. dorcadia); 
• волосоїдами (Bovicola bovis,  B.  caprae, Trichodectes canis);  
• пухоїдами (Menopon gallinae); 
• оводами (Hypoderma bovis); 
• ґедзями (роди Tabanus, Hybomitra, Atylotus, Chrysops, Haematopota); 
• мухами (Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Haematobia stimulans та ін.). 
Профілактична обробка пташників. 
 
Дозування 
Препарат наносять на шкіру тварини  шляхом припудрювання у дозі з розрахунку на одну 

тварину (залежно від інтенсивності інвазії та маси тіла тварини):  
велика рогата худоба – 100-200 г; 
вівці, кози, свині – 50-100 г; 
собаки – 20-50 г. 
Для більшої ефективності препарат втирають щіткою в глибокі шари волосяного покриву на 

шиї, спині та інших частинах тіла.  
Проти ектопаразитарної інвазії курей обробляють пташники з розрахунку 50-100 г на 1м2 

при відсутності птиці. Птицю обробляють розпилювачем з розрахунку 10-15 г препарату на одну 
голову. 



З профілактичною метою застосовують ванни з піску (2 кг), або крейди (2 кг), або золи (0,5 
кг) з  додаванням інсекто-акарицидної пудри (100 г). 

Протипоказання 
Не обробляти хворих та ослаблених тварин! 
Не обробляти тварин із захворюваннями шкіри! 
Не обробляти молодих тварин віком до 2-х місяців! 
Не обробляти тварин під час вагітності! 
Застереження  
Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та 

безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. 
          Під час роботи з препаратом не приймати їжу, не пити, не курити. Після роботи вимити 
руки з милом. 
          При попаданні препарату на слизові оболонки їх промивають водою. При контакті з 
препаратом можливі алергічні реакції (чхання, сльозотеча), які швидко проходять. 
          Тару з-під препарату не використовувати для побутових цілей. 
           Змивні води після обробки тари і спецодягу закопують! Не зливати у водойми і річки, тому 
що водна фауна дуже чутлива до препарату. 

Форма випуску 
Поліетиленові банки, поліетиленові флакони, пакети полімерні по 30 , 50 , 100 , 150 , 1000 г, 

5 кг; мішки паперові, мішки паперові з внутрішнім полімерним покриттям, мішки полімерні по 
20 кг.  

Зберігання  
Сухе, захищене від прямих сонячних променів місці, окремо від кормів, комбікормів, 

харчових продуктів при температурі від 0 до 20 °С. 
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 
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