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НОВОВЕРМ 

(розчин для ін'єкцій) 

листівка–вкладка 
 

Опис 

Розчин для ін’єкцій. 

Склад 

1 мл препарату містить діючу речовину: 

аверсектин С - 10 мг. 

Допоміжні речовини: спирт етиловий, спирт бензиловий, ПЕГ-400. 

Фармакологічні властивості 

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

Нововерм для ін'єкцій – протипаразитарний препарат з широким спектром антипаразитарної 

дії, ефективний щодо нематод, збудників саркоптоїдозів та ентомозів. Діюча речовина 

препарату, аверсектин С, посилює продукування нейромедіатора гамма-аміномасліної 

кислоти (ГАМК), яка зв’язується з спеціальними рецепторами нервових закінчень, блокуючи 

нервові імпульси, що викликає параліч і загибель паразита. 

Застосування 

Профілактика та лікування арахноентомозів, нематодозів великої рогатої худоби, овець, кіз: 

псороптоз, телезіоз, хоріоптоз, саркоптоз, мелофагоз, гіподерматоз, гематопіноз, естроз, 

езофагостомоз, диктіокаульоз, стронгілоідоз, аскаридоз та інші. З метою профілактики 

гіподерматозу проводять обробку усього поголів’я восени після закінчення льоту ґедзів 

(жовтень – листопад). В інших випадках - за призначенням лікаря ветеринарної медицини. 

Дійним коровам в сухостійний період не менше, ніж за 28 діб до отелення. 

Дозування 

Підшкірно в ділянку задньої третини шиї або передпліччя у дозах: 
  

Вид тварини, хвороба Доза Кратність введення Примітка 

Велика рогата худоба 

Саркоптози 1 мл/50 кг м. т. дворазово з інтервалом 8-

10 діб 

за показами 

Сифункулятози 1 мл/50 кг м. т. дворазово з інтервалом 

10-14 діб 

за показами 

Трихостронгілідози, 

диктіокаульоз, стронгілоїдоз,  

Телязіоз 

0,5 мл/50 кг м. т. одноразово березень-квітень 

вересень-листопад 

Гіподермоз 1,0 мл/50 кг м.т. одноразово березень-квітень 

вересень-листопад 

Вівці 

Псороптоз 1 мл/50 кг м. т.а дворазово з інтервалом 

10-12 діб 

при сильному 

ураженні 1,5 мл/50 кг 

м. т. 

Хоріоптоз, 

Саркоптоз 

1 мл/50 кг м. т. дворазово з інтервалом 

10-12 діб 

березень-квітень 

вересень-листопад 

Мелофагоз 1 мл/50 кг м. т. дворазово з інтервалом 

20-30 діб 

березень-квітень 

вересень-листопад 

Естроз 0,5 мл/50 кг м. т. одноразово вересень-листопад 

Диктіокаульоз, 

протостронгільоз, мюллеріоз,  

гемонхоз, остертагіоз, 

0,5 мл/50 кг м. т. одноразово березень-квітень 

вересень-листопад 
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нематодіроз, коопероз,  

хабертіоз, езофагостомоз, 

буностомоз, трихоцефальоз, 

стронгілоїдоз 

Кози 

Саркоптоз 1 мл/50 кг м. т. дворазово з інтервалом 8-

10 діб 

за показами 

Сифункулятоз 1 мл/50 кг м. т. дворазово з інтервалом 8-

10 діб 

за показами 

Диктіокаульоз, 

трихостронгільоз 

0,5 мл/50 кг м. т. одноразово березень-квітень 

вересень-листопад 

Свині 

Саркоптоз 1 мл/33 кг м. т. дворазово з інтервалом 8-

10 діб 

при сильному 

ураженні лікування 

повторюють через 3 

тижні 

Гематопіноз метастронгільоз, 

аскаридоз, стронгілоідоз 

1 мл/33 кг м. т. одноразово за показами 

  

Протипоказання 

Не застосовувати хворим на інфекційні захворювання, виснаженим і ослабленим тваринам! 

Не застосовувати коровам у період лактації, а також у останній місяць тільності (за 28 діб до 

отелення)!  

Застереження 

Дуже важлива точність дозування для свиней масою тіла до 16 кг. 

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 21 добу після дегельмінтизації. При вимушеному 

забої м'ясо використовують у корм м'ясоїдним тваринам або для переробки на м'ясо-кісткове 

борошно, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини. 

Форма випуску 
Герметично закрита стерильна скляна тара ємністю по 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500 мл, щільно 

закрита гумовими корками та обкатана металевими ковпачками. 

Зберігання 

Зберігають у сухому, захищеному від світла, місці при температурі від мінус 20 до 30 0 С 

(список Б). Упаковки з препаратом зберігають на стелажах або піддонах штабелями, які 

забезпечують рівновагу. Допустима висота штабелю 2 – 3 яруси піддонів з тафою. Між 

окремими стелажами та штабелями повинні бути відповідні переходи для вільного доступу 

при виконанні робіт по складуванню продукції, відбору проб та інше. Не допускають 

зберігання продукції для тваринництва разом з отрутохімікатами. 

Термін придатності  
Термін зберігання в закритій упаковці при дотриманні умов зберігання – 2 роки з дня 

виготовлення, після першого відбору – 3 місяці. 

 

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 

 


