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ФЕНЗОЛ 22 %
(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка
Опис
Порошок білого кольору або кольору барвника без запаху.
Склад
100 г препарату містить діючу речовину:
фенбендазол - 22 г;
допоміжні речовини: цукрова пудра, карбонатний наповнювач, натрію бензоат, сансет
жовтий, крохмаль.
Фармакологічні властивості
АТСvet код QP52, антигельмінтні препарати, (QР52AC13, фенбендазол).
Діюча речовина - фенбендазол (група бензімідазолів) гальмує полімеризацію білків
тубулінів у мікротубуліни, знижує активність енергетичних ферментів, що викликає
загибель паразитів від виснаження. Фензол 22% практично нетоксичний для тварин,
ембріотоксичні і тератогенні властивості не встановлені.
Викликає порушення метаболізму у гельмінтів, внаслідок чого обмежується засвоєння
глюкози, знижуються мітохондріальні реакції, порушується мітоз клітин – наступає повне
виснаження паразитів, викликає параліч м’язів у цестод. Ефективний проти імагінальних та
лярвальних стадій паразитів.
Володіє овоцидною дією. Ефективний проти шлунково-кишкових та легеневих нематод, у
збільшеній дозі - проти трематод і цестод тварин.
Застосування
Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м'ясоїдних тварин,
хутрових звірів, курей, гусей при гельмінтозах, викликаних шлунково-кишковими та
легеневими нематодами, трематодами та цестодами (Ancylostoma, Ascaris, Bunostomum,
Cooperia,
Dictyocaulus.,
Haemonchus,
Metastrongylus,
Nematodirus,
Ostertagia,
Oesophagastomum, Oxyuris, Protostrongylus, Parascaris, Strongyloides, Stephanurus, Toxocara,
Toxascaris, Trichuris, Trichostrongylus, Uncinaria, статевозрілих трематод родини
Paramphistomatidae, і деяких видів цестод Moniezia expansa, M. benedeni, Thysaniezia giardi,
Taenia spp.).
Дозування
Препарат вводять перорально у дозах:
Вид тварин, птиці
Велика рогата худоба

Гельмінтози

Диктіокаульоз, стронгілятоз,
стронгілоідоз
Дикроцеліоз
Цистицеркоз

Кратніст
Доза
ь введень
фензолу 22
%,
одноразово
0,45
г на 10 кг
маси тіла
одноразово

три доби
поспіль

1,6

1,15

Вівці, кози

Протостронгільоз, стронгілятози,
стронгілоідоз, дктіокаульоз, моніезіоз
Трихуроз
Дикроцеліоз

дві доби
поспіль
три доби
поспіль
дві доби

Аскароз
Езофагостомоз, стронгілоідоз

поспіль
дві доби
поспіль
одноразово

Лярвальні цестодози

Свині

одноразово

Трихуроз

Коні

Параскаридоз, оксіуроз
Стронгілоідоз

М'ясоїдні тварини
(собаки, коти, хутрові
звірі)

Нематодозні інвазії

Кури

Аскаридоз, гетеракідоз

Гуси

Амідостомоз, дрепанідотеніоз,
гіменолепідоз

два рази на
добу
Одноразов
о рази на
два
добу
Одноразов
о

дві доби
поспіль
одноразово

0,7

0,7
1,8
1,0
0,7
0,45
1,5
0,7
1,5
2,2

0,45
1,8

Протипоказання
Підвищена чутливість до фенбендазолу.
Застереження
Забій тварин на м’ясо дозволяється через 10 діб, птиці - через 3 доби, молоко можна
вживати в їжу - через 2 доби після дегельмінтизації. У випадку забою раніше
встановленого терміну, м'ясо згодовують м'ясоїдним тваринам або переробляють на м'ясокісткове борошно.
Форма випуску
Поліетиленові чи ламіновані пакети по 10, 150 г.
Зберігання
Зберігають препарат у сухому темному місці за температури від 15 до 300С.
Термін придатності - 3 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

