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НЕМАСЕКТИН ПАСТА ДЛЯ КОНЕЙ 

листівка–вкладка 
 

Опис 

Гомогенна паста кремового кольору із слабким специфічним запахом. 

Склад 

100 г препарату містять діючу речовину: 

аверсектин С - 1 г. 

Допоміжні речовини: гліцерин, колідон, Твін-80, бензиловий спирт, поліетилен оксид-40, 

поліетилен оксид-1500. 

Фармакологічні властивості 

АТС vet QP54, ендектоциди (QP54AХ, інші макроциклічні лактони) 

НЕМАСЕКТИН (паста для коней) – протипаразитарний препарат проти широкого спектру 

ендопаразитів (нематод шлунково-кишкового тракту,  личинок шлункових і носоглоткових 

ґедзів). Діюча речовина препарату, аверсектин С, впливає на величину потоку іонів хлору 

через мембрани нервових і м'язових клітин паразита. Основною мішенню є глютамат-чутливі 

хлорні канали, а також рецептори гама-аміномасляної кислоти. Зміна потоку іонів хлору 

порушує проведення нервових імпульсів, що приводить до паралічу і загибелі паразита. 

 Препарат в організмі паразита посилює утворення нейромедіатора гама-аміномасляної 

кислоти (ГАМК), яка зв'язується зі спеціальними рецепторами нервових закінчень, блокуючи 

нервові імпульси, що викликає параліч і загибель паразита. Препарат малотоксичний для 

теплокровних тварин і в дозі, що рекомендується, не має сенсибілізуючої, ембріотоксичної, 

тератогенної і мутагенної дії.  

Застосування 

Профілактика і лікування коней при захворюваннях, викликаних збудниками:  

- нематодами (шлунково-кишковими, легеневими, мікрофіляріями): Ascaridae, Strongylidae 

Strongyloididae, Oxyuridae, Trihonematidae (Cyatostomatide), Spyruridae,  Dictyocaulus spp., 

 Parafilaria multipapillosa, Onchocerca cervicalis; 

- личинками оводів: Gastrophilus spp. 

Дозування 

Перорально індивідуально одноразово у дозі 2 г на 100 кг маси тіла тварини.  

Протипоказання 

Не обробляти хворих на інфекційні захворювання, виснажених і ослаблених тварин! 

Застереження 

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб після останньої обробки. До зазначеного 

терміну м'ясо забитих тварин використовують у корм м'ясоїдним тваринам або на м'ясо-

кісткове борошно, залежно від висновку лікаря ветеринарного лікаря. Молоко кобил 

використовують в їжу людям через 14 діб після обробки.  

Форма випуску 

Шприц-туби із полімерних матеріалів 14 г. 

Зберігання 

Препарат зберігають в оригінальному упакуванні виробника, у сухих чистих вентильованих 

приміщеннях. Препарат захищають від атмосферних опадів та прямих сонячних променів. 

Температура зберігання від мінус 10 до 20 0С. Препарат зберігають з обережністю за   
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списком Б. 

Не допускається зберігання разом з отрутохімікатами, харчовими продуктами та кормами. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


