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КЛОЗАВЕРМ-А 
листівка-вкладка 

Опис 
Розчин для ін'єкцій. Маслянистий однорідний прозорий розчин жовтого кольору зі специфічним 
запахом. 
  Склад 
100 г препарату містять діючі речовини: 

 аверсектин С - 0,2 г; 
 клозантел 5,0 г.  

Допоміжні речовини: метилпарабен, пропілрарабен, полівінілпіразолідон, поліетиленгліколь, 
спирт етиловий, спирт бензиловий, вода дистильована. 

Фармакологічні властивості 
ATCvetQP52А, протитрематодні, протинематодні і протицестодні ветеринарні 
препарати  
Клозаверм-А має широкий спектр протипаразитарногї дії, згубно діє на трематоди, нематоди, 
личинок оводів, збудників сифункулятозів і саркоптозів. Компоненти препарату виявляють 
синергічну дію. Аверсектин С посилює вироблення нейромедіатора - гамма-аміномасляної 
кислоти (ГАМК), порушуючи передачу нервових імпульсів. Клозантел, пригнічуючи активність 
ферментів, порушує метаболічні процеси у паразитів, що призводить до паралічу та їх загибелі. 
Препарат помірно токсичний для теплокровних тварин, у рекомендованих дозах не виявляє 
мутагенної, сенсибілізуючої, ембріотоксичної і тератогенної дії. Токсичний для риби і бджіл. 
Препарат виводиться з організму із сечею та жовчю, у лактуючих тварин з молоком.  
Клозавем-А виявляє виражену активність проти трематоди (Fasciola hepática (у т.ч. личинок 
старше 6 тижнів), Dicrocoelium lanceatum); шлунково-кишкових і легеневих нематод 
(Bunostomum trigonocephalum, Bunostomum phlebotomum, Haemonchus contortus, 
Oesophagostomum radiatum, Oesophagostomum columbianum, Dictyocaulus filaría, Dictyocaulus 
viviparus, Ostertagia circumcincta, Ostertagia ostertagi, Nematodirus spp., Trichostrongylus spp., 
Chabertia ovis); личинок підшкірних оводів (Hypoderma bovis, Hypoderma Uneatum, Oestrus 
ovis);при ураженні вошами (сифункулятозах спричинених Heamatopinus eurysternus) у великої 
рогатої худоби; проти саркаптоїдних та псороптоїдних кліщів (Р soroptes bovis., Psoroptes ovis., 
Sarcoptes bovis., Sarcoptes ovis., Sarcoptes caprae) у великої рогатої худоби, овець та кіз. 

Застосування 
Профілактика та лікування великої рогатої худоби, овець, кіз при ураженнях трематодами, 
шлунково-кишковими і легеневими нематодами, лічинками підшкірних оводів, вошами, 
кліщами:  
велика рогата худоба: фасціольоз (Fasciola spp.) шлунково-кишкові стронгілятози (Haemonchus 
contortus, Nematodirus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum radiatum, Bunostomum spp., Ostertagia 
spp.), гіподерматоз (личинки Hypoderma bovis); сифункулятоз (Heamatopinus eurysternus), саркоптоз та 
псороптоз (Р soroptes bovis., Sarcoptes bovis); 
вівці, кози: фасціольоз (Fasciola hepática і Fasciola gigantica), шлунково-кишкові стронгілятози 
(Haemonchus contortus, Nematodirus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., 
Chabertia ovis, Ostertagia spp.), естроз (личинки Oestrus ovis), саркоптоз та псороптоз (Psoroptes ovis., 
Sarcoptes caprae). 

Дозування 



Препарат вводиться вівцям і козам підшкірно, великій рогатій худобі - внутрішньом'язово із 
дотриманням правил асептики. 
Доза препарату становить: 0,5 мл/10 кг маси тіла тварини; кратність введення: одноразово при 
гельмінтозах і ентомозах; дворазово при саркоптоідозах  з інтервалом 7-10 днів.  
Дегельмінтизацію тварин проводять перед переходом на зимове  стійлове утримання та весною 
перед вигоном на пасовища. Проти підшкірного овода після закінчення льоту оводів, проти 
саркоптозів та сифункулятозів - за показами. 
Перед обробкою великого поголів’я тварин кожну партію препарату попередньо випробовують 
на невеликій групі тварин (7-10 голів). За  відсутності ускладнень протягом 3 діб обробляють 
усе поголів'я тварин. 

Протипоказання 
Підвищена чутливість до складових препарату. 
Не застосовувати хворим, ослабленим та виснаженим тваринам.  
Не застосовувати самкам  в останній місяць вагітності. 

Застереження 
На місці введення препарату можливе виникнення місцевої реакції (набряк,гіперемія), яка 
швидко самостійно проходить і не вимагає застосування терапевтичних засобів. 
Забій тварин на м'ясо дозволяється через 28 діб після останнього застосування препарату, 
молоко можна вживату в їжу - через 14 діб. При вимушеному забої м'ясо використовують для 
годівлі м'ясоїдних тварин залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини. 

Форма випуску 
Скляні флакони по 10, 50, 100 мл.  

Зберігання 
Зберігати у сухому, темному, недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25 °С. 
Список Б. 

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 

 


