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ЛЕВАМІЗОЛ – 7,5 % 

(розчин для ін’єкцій) 

листівка-вкладка 

Опис 

Прозора, безбарвна рідина зі специфічним запахом. 

Склад 

1 мл препарату містить діючу речовину: 

левамізолу гідро хлорид - 0,075 г (у перерахунку на діючу речовину). 

Допоміжні речовини: натрію цитрат, лідокаїн, трилон Б, пропіленгліколь, натрію 

метабісульфіт, метилпарабен,  пропілпарабен, вода апірогенна. 

 

Фармакологічні властивості 

ATCvet QР52, антигельмінтні ветеринарні препарати, ( ATCvet QР52АE01, левамізол). 

Левамізол - синтетична сполука із групи тетраімідазолів, антгельмінтик, широкого спектру 

нематоцидної дії, активний по відношенню до личинкових і статевозрілих фаз розвитку 

нематод шлунково-кишкового тракту й легенів. 

Механізм дії препарату полягає у впливі на нервово-м'язову систему, блокуванні 

фумаратредуктази та пригніченні утворення АТФ у паразита, що призводить до його паралічу 

і загибелі. 

Препарат належить до помірно токсичних речовин для теплокровних тварин (III клас 

безпечності), у терапевтичній дозі не має місцево-подразнюючої, ембріотоксичної, 

тератогенної, мутагенної і сенсибілізуючої дії. 

Застосування 

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, собак при ураженні шлунково-

кишковими та легеневими нематодами: 

велика рогата худоба - Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., 

Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Trichuris spp., 

Dictyocaulus viviparus; 

вівці, кози - Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp., 

Bunostomum spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Strongyloides spp., Trichuris, Dictyocaulus 

filaria,  Chabertia ovina, Protostrongylus spp.; 

свині - Ascaris suum, Hyostrongylus spp., Metastrongylus spp., Oesophagostomum spp., Trichuris 

suis; 

собаки - Toxocara canis, Toxoascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala. 

Дозування 

Рекомендована доза препарату Левамізол – 7,5 % становить  1,0 мл препарату /10 кг маси тіла 

тварини (за діючою речовиною - 7,5 мг/кг маси тіла тварини).  

Препарат вводять без попередньої голодної дієти і послаблюючих засобів, одноразово, 

підшкірно (великій рогатій худобі, вівцям та козам можна внутрішньом'язово).  



Максимальна доза препарату, що вводиться одній тварині, не повинна перевищувати:  

великій рогатій худобі - 30 мл; свиням - 20 мл; вівцям і козам - 4,5 мл.  

Максимальна доза препарату для введення в одне місце не повинна перевищувати: великій 

рогатій худобі - 20 мл, свиням - 10 мл, вівцям і козам - 5 мл, собакам - 2,5 мл. 

Протипоказання 

Не обробляти ослаблених та хворих тварин. 

Не можна застосовувати препарат коням. 

Не застосовувати препарат собакам до однорічного віку, і собакам великих порід до 18-

місячного віку. 

Застереження 

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 7 діб, вживання  молока в їжу людям  -  через добу 

після останнього введення препарату. У випадку забою раніше встановленого терміну м'ясо 

використовують для годівлі м'ясоїдних тварин або виготовлення м'ясо-кісткового борошна, 

молоко  випоюють непродуктивним тваринам. 

Форма випуску 

Ампули по 2 мл, скляні флакони по 10, 50, 100мл. 

Зберігання 

У приміщеннях, захищених від прямого сонячного світла при температурі від  5 до  25 °С. 

Термін придатності - 2 роки при дотриманні умов зберігання. 

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 

 


