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МАЗЬ НОВЕРТИНОВА 

листівка–вкладка 
 

Опис 

Однорідна маса консистенції густої сметани від білого до світло-жовтого або світло-сірого кольору 

із слабким специфічним запахом. 

Склад 

100 г препарату містить діючу речовину: 

аверсектин С -0,05 г. 

Допоміжні речовини: поліетиленгліколь-1500 (поліетиленоксид-1500), поліетиленгліколь-400 

(поліетиленоксид-400), спирт етиловий, гліцерин. 

Фармакологічні властивості 

ATCvet QP54, ендектоциди (QP54АA авермектини) 

Аверсектин С є продуктом мікробного синтезу з використанням культури Streptomyces avermitilis, 

має протипаразитарні властивості. Препарат в організмі паразита посилює утворення 

нейромедіатора гама-аміномасляної кислоти (ГАМК), яка зв'язується з спеціальними рецепторами 

нервових закінчень, блокуючи нервові імпульси, що викликає параліч і загибель паразита. 

Препарат малотоксичний для ссавців.  

Застосування 

Лікування собак, котів, хутрових звірів та кролів при ураженні арахно-ентомозами: псороптоз 

(Psoroptes сuniculi), отодектоз (Otodectes cynotis), нотоедроз (Notoedres cati, N. сuniculi), саркоптоз 

(Sarcoptes canis, Sarcoptes cuniculi), демодекоз (Demodex canis D. Cati), ураженні волосоїдами 

(Trichodectes canis Felicola subrostratus), вошами (Linognathus setosus, Haemodipsus ventricosus), 

блохами (Ctenocephalides canis, Ctenocephalus felis, Spilopsyllus cuniculi). 

Дозування 

При лікуванні псороптозу, отодектозу, нотоедрозу, саркоптозу, препарат наносять на уражені 

ділянки з розрахунку 0,2 г/см2. Обробку проводять двічі з інтервалом 5-7 діб, за необхідності 

лікування повторюють.  

При демодекозі  уражені ділянки обробляють препаратом з розрахунку 0,2 г/см2. Обробку 

повторюють п'ять разів з інтервалом 7-10 діб.  

Для боротьби з блохами, вошами і волосоїдами мазь втирають проти шерсті в місця, недоступні для 

злизування. Обробку проводять двічі з інтервалом в 7-10 діб. 

Протипоказання 

Не застосовувати для ослаблених, виснажених та хворих тварин! 

Застереження 

Забій кролів на м'ясо дозволяють через 5 діб після останньої обробки. При забої до зазначеного 

терміну м'ясо використовують для годівля м'ясоїдних тварин. 

Форма випуску 

Туби ламіновані по 30 г. 

 

 

 



 

 

 

2 

 Зберігання 

Сухе, захищене від світла місце, при температурі від мінус 20 ºС до 30 ºС в упаковці підприємства-

виробника, у закритих складських приміщеннях. Упаковки з препаратом зберігають на стелажах 

або піддонах. 

 Препарат у груповій (транспортній тарі) штабелюють. Висота штабеля – 2-3 яруси. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


