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СЕЛЕНВІТ-Е 
(розчин для ін’єкцій) 

листівка-вкладка 
 

Опис  
Злегка опалесцентна прозора безбарвна або світло-жовтого кольору рідина. 

Склад 
1 мл препарату містить діючі речовини (мг): 
вітамін Е    50,0; 
селен (у формі натрію селеніту) 0,5.  
Допоміжні речовини: поліоксиетильована рицинова олія (кремофор EL), метилпарабен, 
пропілпарабен, вода високоочищена. 

Фармакологічні властивості  
ATC-vet класифікаційний код: QA11НА03 Токоферол (вітамін Е). QA12CE02 Натрію селеніт 
Селенвіт-Е поповнює нестачу вітаміну Е і селену в організмі тварин.  
Вітамін Е регулює окисно-відновні процеси, обмін вуглеводів і жирів, підсилює дію вітамінів А і 
D3, покращує імунітет організму. Біологічна роль селену пов'язана із його антиоксидантними 
властивостями. Він сприяє виведенню токсичних речовин із організму, засвоєнню кисню 
клітинами, підвищенню імунітету. 

Застосування  
Препарат застосовують для профілактики і лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, 
свиней, собак, котів, хутрових звірів та курей при захворюваннях, що викликані нестачею вітаміну 
Е і селену (білом’язова хвороба, травматичний міозит, кардіопатія, токсична дистрофія печінки), 
стресах, порушеннях репродукції, розвитку плоду, затримці росту, недостатньому прирості маси 
тіла, інфекційних та інвазійних захворюваннях, профілактичних щепленнях і дегельмінтизації, 
отруєннях нітратами, важкими металами, мікотоксинами. 

Дозування 
Із профілактичною метою препарат вводять тваринам внутрішньом’язово або підшкірно (коням 
тільки внутрішньом’язово) одноразово в дозі:  
велика рогата худоба, коні, віці, кози, свині (дорослі тварини) — 1,0 мл препарату на 50 кг маси 
тіла;  
молодняк сільськогосподарських тварин — 0,2 мл препарату на 10 кг маси тіла;  
собаки, коти, хутрові звірі — 0,04 мл препарату на 1 кг маси тіла. 
З лікувальною метою препарат вводять тваринам внутрішньом’язово або підшкірно (коням тільки 
внутрішньом’язово) одноразово в дозах: 
велика рогата худоба, коні, віці, кози, свині (дорослі тварини) — 1,0 мл препарату на 30 кг маси 
тіла;  
молодняк сільськогосподарських тварин — 0,3 мл препарату на 10 кг маси тіла;  
собаки, коти, хутрові звірі — 0,05 мл препарату на 1 кг маси тіла.  
За необхідності ін’єкцію препарату повторюють через 2-3 тижні у тих же дозах. 
Для профілактики акушерсько–гінекологічних захворювань у тільних корів, препарат вводять 
двічі: за 3-4 тижні до отелення і після родів. Поросним свиноматкам препарат застосовують за 1,5-
2 місяці до опоросу. 



Для зручності введення малих об’ємів препарату, його можна розбавити стерильною водою або 
0,9% розчином натрію хлориду і ретельно перемішати. 
Для лікування птиці препарат застосовують перорально 2-3 рази з інтервалом 1-2тижні із питною 
водою у розведенні 1:100 (1 частина препарату на 99 частин води) у розрахунку – 1 мл препарату 
на 1 кг маси тіла або 2 мл препарату на 1 л питної води. 
Із профілактичною метою курчатам, починаючи із добового віку, препарат застосовують 
перорально у тих же дозах 1 раз на 2-3 тижні, молодняку птиці, починаючи з 30 добового віку, та 
дорослій птиці – 1 раз на місяць. 

Максимальні разові дози препарату (на одну тварину, мл): 
велика рогата худоба  15,0; 
телята    2,0-4,0; 
коні    15,0; 
лошата    2,0-4,0; 
вівці, кози   2,5; 
ягнята, козенята  1,0-2,0; 
свині    4,0; 
поросята   0,5-2,0. 
Протипоказання  

Не застосовувати при підвищеній чутливості до препарату, надлишковому вмісті селену в 
організмі або кормах. 

Застереження 
При одноразовій дозі більше 10 мл препарат розділяють і вводять у різні місця. 
Вагітним тваринам застосовувати з обережністю! 

Період виведення (каренції) 
Відсутній 

Форма випуску 
Флакони скляні, об’ємом 10, 50, 100 мл. 

Зберігання 
Зберігати у сухому та недоступному для дітей місці при температурі від 4 до 25°С. 

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 
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