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ЗООВІТ-3 
РОЗЧИН ВІТАМІНІВ А, Д3, Е В ОЛІЇ (ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ) 

листівка-вкладка 
 
Опис 

Рідина прозора масляниста від світло-жовтого до світло-коричневого кольору. 
Склад  

1 мл препарату містить: 
 вітамін А  30 000 МО; 
 вітамін D3  40 000 МО; 
 вітамін Е  20 мг. 
Допоміжна речовина: олія рослинна. 

Фармакологічні властивості 
ATC-vet класифікаційний код: QA11С Вітаміни А і D, включаючи їх комбінації.  
Властивості препарату обумовлені наявністю вітамінів А, D, Е. 
Вітамін А сприяє росту і розвитку молодого організму, активізує функціонування органів зору, 
слизових, сальних, потових залоз, є необхідним для розвитку і нормального функціонування шкіри 
та слизових оболонок, підвищення резистентності організму.  
Основна біологічна роль вітаміну D3 в організмі — це вплив його на метаболізм кальцію і фосфору. 
Холекальциферол впливає на формування кісткової тканини тварин, регулює вміст кальцію та 
фосфору, забезпечує фізіологічне співвідношення їх в організмі.  
Вітамін Е діє як антиоксидант. Вплив його на мембранні структури позитивно позначається на 
стійкості та функціональній активності покривного епітелію слизових оболонок травного каналу, 
матки, кон'юнктиви. У самців вітамін Е регулює сперміогенез, запобігає переродженню епітелію 
сім'яних канальців. У самок поліпшує запліднення і ембріональний розвиток плода. 

Застосування 
Лікування і профілактика сільськогосподарських тварин при А- і D-гіповітамінозах (рахіті), 
аліментарній і вторинній остеодистрофії, післяродовій гіпокальціємії та гіпофосфатемії, перед- і 
післяродовому залежуванні, аліментарній дистрофії, бронхіті, бронхопневмонії, затриманні 
посліду, субінволюції матки, ендометриті, переломах кісток. Препарат застосовують при хворобах, 
які супроводжуються порушенням абсорбції та обміну вітамінів А і D, кальцію і фосфору 
(гастроентерит, гепатодистрофія, гепатит, кетоз, гломерулонефрит, за недостатності мангану, 
кобальту, при надлишку стронцію). 

Дозування 
З профілактичною метою препарат застосовують 1 раз на 7 діб підшкірно або внутрішньом'язово 
(5-6 ін'єкцій для корів, 3-4 ін'єкції для свиноматок), із подальшим застосуванням вітаміних 
препаратів у складі преміксів. 
З лікувальною метою препарат вводять 1 раз на 5 діб підшкірно або внутрішньом'язово, курс 
лікування — 5-6 ін'єкцій. 
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Дози препарату розраховані за вітаміном D3. 
Вид тварин, фізіологічні 

параметри 
Внутрішньом'язово або підшкірно, мл  

(разова доза) 

 
 

профілактична доза 
(на 7 діб) 

лікувальна доза (на 5 діб) 

Корови сухостійні (маса тіла 600 кг, 
плановий надій 6-7 тис. кг) 

1,8-2,0 3,5-4,0 

Корови дійні (маса тіла 600 кг, 
добовий надій 30 кг) 

3,0 5,0 

Молодняк (на 100 кг маси тіла) 0,7-1,0 1,5-2,0 
Бугаї плідники (на 1000 кг) 2,0-2,5 5,0-6,0 

Кобили жеребні 1,0-1,2 2,0 
 

 
 

Кобили під час лактації 1,5 2,3-2,5 
Лошата 6-12 міс. 0,4 0,5 1,0-1,5 

Свиноматки супоросні 0,4-0,5 1,0-1,5 
Свиноматки лактуючі 0,5-0,6 1,75-2,0 

Поросята масою тіла 10-40 кг 0,15-0,20 0,4-0,5 
Вівцематки кітні 0,20 0,4-0,5 

Вівцематки лактуючі 0,30 0,6-0.7 
Ягнята 4-6 міс. 0,10 0,25 

Кози 0,15 0,5 
Кури 0,05 0,15 

 
При незбалансованості раціонів тварин за вітаміном А, для повного їх забезпечення цим вітаміном, 
необхідно додатково вводити його препарати у наступних дозах, тис. МО, з профілактичною метою 
один раз на 7 діб; з лікувальною метою — один раз на 5 діб: коровам, відповідно, 300-350 і 350-400; 
молодняку (на 100 кг маси тіла) — 70-80 і 80-90; кобилам жеребним — 200 і 400; кобилам під час 
лактації — 250 і 550; лошатам — 50 і 100; свиноматкам супоросним — 80 і 150; свиноматкам 
лактуючим — 120 і 150-200; поросятам — 40 і 60-80; вівцематкам кітним — 25 і 70; вівцематкам 
лактуючим — 40 і 80; козам — 30 і 40. 

Протипоказання 
Не застосовувати при гіпервітамінозах! 
Не застосовувати разом із солями тривалентного заліза (вітамін Е окиснюється)! 

Застереження 
Лікарські засоби класу барбітуратів і протисудомні препарати сприяють посиленому виділенню 
вітаміну D. 

Форма випуску 
Скляні флакони, об’ємом 10, 50 і 100 мл. 

Зберігання 
У сухому темному місці при температурі від 5 до 15 °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 

 


