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ЗООВІТ-3 
РОЗЧИН ВІТАМІНІВ А, Д3, Е В ОЛІЇ  

(розчин для перорального застосування) 
листівка-вкладка 

 
Опис 

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

1 мл препарату містить діючі речовини: 
 вітамін А  10 000 МО; 
 вітамін D3  15 000 МО; 
 вітамін Е  20 мг. 
Допоміжна речовина: олія рослинна. 

Фармакологічні властивості 
 ATC-vet класифікаційний код: QA11С Вітаміни А і D, включаючи їх комбінації.  

Дія препарату зумовлена властивостями вітамінів, які входять до його складу. Вітамін А 
стимулює ріст і резистентність організму, підтримує захисні функції епітелію слизових 
оболонок дихальних  і сечових шляхів, шлунково-кишкового тракту, функціонування органів 
зору. За нестачі вітаміну А порушуються зір, репродуктивна функція, розвивається 
гастроентерит, народжується нежиттєздатний молодняк, затримується його ріст. 
Вітамін D3 регулює фосфорно-кальцієвий обмін, стимулює абсорбцію обох макроелементів у 
кишечнику і реабсорбцію їх із первинної сечі, синтез білків органічного матриксу кісткової 
тканини та його мінералізацію. За нестачі вітаміну D розвиваються рахіт, остеодистрофія, 
перед- і післяродове залежування та інші хвороби. 
Вітамін Е бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів, запобігає окисненню ненасичених 
жирних кислот, неплідності самок, стимулює сперміогенез та розвиток плода. За його нестачі 
спостерігаються енцефаломаляція, ураження м’язової тканини (міопатія, білом’язова хвороба) і 
печінки. 

Застосування 
Профілактика і лікування тварин за остеодистрофії та рахіту, післяродової гіпокальціємії та 
гіпофосфатемії, перед- і післяродового залежування, затримання посліду, субінволюції матки, 
ендометриту, бронхіту і бронхопневмонії, переломів кісток.  
При застосуванні препарату раціони повинні бути збалансовані за кальцієм, фосфором, цинком, 
кобальтом, міддю і манганом. 

Дозування 
Дози препарату розраховані за вітаміном D3. 
 

Вид тварин, фізіологічні параметри Перорально, крапель на добу 
доза профілактична доза лікувальна 

Молодняк великої рогатої худоби, на 
100 кг маси тіла 

10–12 40 

Поросята (до 20 кг) 2 5–6 
Свиноматки супоросні 7–8 20 
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Свиноматки лактуючі 10–12 25–30 
Лошата 6–12 міс. 10 40 
Кобили лактуючі 25 60 
Спортивні коні 15 40 

Собаки молодняк, на 10 кг маси тіла 1 3–4 
Собаки дорослі, на 20 кг маси тіла 1 4–5 
Кури-несучки, на 1 кг комбікорму 8 20 

Молодняк птиці, на 1 кг комбікорму 4 10 
 

 
Для лікування препарат застосовують упродовж 3–4 тижнів разом із кормом.  
Препарат, використаний у наведених дозах, не може бути ефективним для профілактики і лікування 
А-вітамінної недостатності. Для повного забезпечення потреби у вітаміні А необхідно додатково 
застосовувати його препарати. 

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

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії 
Вітамін D3 при застосуванні з вітамінами А і С сприяє профілактиці простудних захворювань; 
засвоєнню вітаміну А. 
Наявність у складі кормів надмірної кількості ненасичених жирних кислот, а також наявність 
заліза, цинку, мангану і міді знижує активність вітамінів, що містяться в препараті. 

Форма випуску 
Скляні флакони, об’ємом по 10, 50, 100 і 1000 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 

 


