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,Щодаток 2
до реестрацiйного посвiдчення АВ-063 9r-0 1 - 1 б

вiд 18.07.20lб р.

Брованол-С ',

(суспензiя для перорального застосування)
листшка-вкJIадка

опис
Суспензiя свiтло-жовтого кольору.
Склад
1 мл препараry мiстить дiючi речовини:
празlквантел
пiрантелу памоат

- 15 мг,
- 45 мг.

.щопомiжнi речовини: полiсорбат, глiцерин, карбоксиметилцелюлоза,
бензоат, вода високооtIищена.

Фармакологiчнi властивостi

аспартаN,I, уатрiю

АТС vеt QP52A, анmа?апъJwiнmнi BemepuшapHi препараmu (QP52AA51 празiкванmел,
колtбiнацi'i)

Брованол_с - комбiнований протипаразитарний засiб, який мiстить празiквантел та
пiраrrтелу памоат, якi у взасмодii забезпечують широкий спектр антигельмiнтноi:дiТ на Bci фази
розвитку круглих та стрiчкових гельмiнтiв, що паразит}.ють у собак i KoTiB, у тому числi,
Toxocara сапis, Toxocara mistax, Toxascaris lеопiпа, (Jпсiпаriа spp., Trichuris vulpii, Апсуlgstоmа
Spp., Echiпococcus graпulosus, Дlvеососus multilocularis, Mesocestoides liпеZtus, OipYtiaium
сапiпum, Diphyllobotrium lаtum, Multiceps multiceps, Таепiа spp. .

празiквантел - синтетична сполука похiдна хiнолiну. Механiзм його дii зумовлюе
ýýр)шеýýя rrроъuхноuп хтriтlнвuх мембран TeTbMiHTiB для ioHiB кальцiю, що призводить дошвидкого паралiчу паразитiв та руйнування ix клiтинних оболонок, а також пригнiчення
метаболiзму глюкози. Ще спричиняе загибель параa}итiв та ix виведення з шл}цково-кишкового
трtжту. Празiквантел добре всмоктуеться в шлунково-кишковому TpaKTi та досягае
максимt}льноi концентрацii в плазмi kpoBi через 1-3 години. його бiодоступнiсть складае бiля
80%. Розподfurяеться в органах i тканинах тварини та зв'язуеться з бiлками KpoBi (70-80%).
Метаболiзуеться в печiнцi з угворенням неактивних метаболiтiв. Виводиться з органiзму з
сечеЮ та у незначнiй кiльКостi З фекалiями. Перiод напiввиведенЕя тривае бiля 1,5 .од""".

пiраrrтелу пtlп,lоат - похiдна сполука тетрагiдропiримiдину, яка активна щодо
статевозрiлих i статевонезрiлих нематод. BiH блокуе передачу нервових iмпульсiв у нервово-
м'язових синtшсllх шJUD(ом депоJUIризацii мембран м'язЬвих клiтин, завдяки чому спричиняе
паралiЧ м'язовоТ системи нематод. ПiрантелУ пап,lоат майже це всмоктуеться iз кишкЬника i,
завдяки цьому, пролонгусться його аЕтигельМiнтна дiя. Виводиться з органiзму переважно у

Застосування
ПрофiлакТика та лiкуваннЯ собаК i KoTiB при Еематодозах (токсокарозах, токсаскарйдозах,

унцинарiозах, трихоцефальозах, анкiлостомозах), цестодозах (теЪiiдозах, дiпiлiдiозах,
еХiНОКОКОЗаХ, ДiфiЛОбОТРiОЗаХ, Мезоцестоiдозах) та змiшаних нематодозно-цестодозних iнвазiях.

Щозування ,, 
]

препарат застосовують тваринtlп{ iндивiдуа-тlьно, одноразово до вранiшнього годування з
невеликоЮ кiлькiстЮ кормУ або вводять примусово на KopiHb 

"."ou 
за допомогоЙ тлiрноi

м_ензуркИ або шприЦа без голКи в дозi 1 мл на 3 ryг масИ тiла, а мiшим ТВаРИНа},I 14-15 op"narr"
(0,З3 мл) на 1 кг маси тiла. Суспензiю перед застосуванням необхiдно збовтати!

застосування препарату не вимагае дотримання голодноi дiети та
послаблюючих засобiв.

присильнiй iнвазii дегельмiнтизацiю рекомендуеться повторити череё 10 дiо.
Профiлактичну дегельмiнтизацiю проводять щокварт€UIьно, а також за I2-!4 дiб перед

щепленням.

к 0н т pO,ibOBAHllI

застосування

прим iрt{ик р J
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Протипоказання i

Пiдвищена чутливiсть до компонентiв препараry! i
Не застосоврЕ}ти цуценятulп.l та кошенrlтапd до тритижневого BiKy!
Не застосоврати виснzDкеним та хворим на iнфекцiйнi хвороби тваринапd! l

Не застосовувати сап{к.lп{ у першiй половинi вагiтностi тавпродовж двох тижнiв пiсля,родiв!
Застереження 

:

Препарат застосовують вiдlовiдло з листiвкою-вкJIадкою. В окремих тварин при сильнiй
iнвазii моlкпивi ycKJIa,щIeHIuI внаслiдок iнтоксикацiТ (перетравлення мертвих гельЙiнтiв):
кропивниця i свербiж у лiлlлlцi прямоТ кишки, занепокосння, дiарея, iнодi бrповота. Щi Ьзнаки
шви,що зникають без застосуваннятерапii. ' l

]

Форма виtIуску .:

Склянi або полiмернi флакони iз крапельницями по 5 i 10 мл або полiмернi крапельЁицi по
5 або 10 мл.

Зберiгання
Су*е, темне, нодоступне дJuI дiтей мiсце, окромо вiд харчових

j

продуктlв 1 KopMlB при
температурi вiд 4 ОС до 25 "С.

Пiсля першого вiдкриття (вiдбору) в упаковцi виробника у сухому, темному" мiсцi,
недоступному дJuI дiтеЙ, окремо вiд харчових продуктiв i KopMiB при температурi вiд 4ОС до

TepMiH придатностi
2 роки.
TepMiH придатностi пiс.тtя першого вiдкритгя (вiдбору) 30 дiб.

,Щля засmосування у веmеранарнiй меdацuнi!
Влаеник ресстрацiйпого посвiдчення:
ТОВ "БРОВАФАРМА" (УкраiЪа)
б-р Незалежностi 18 а,
м. Бровари КиiЪськоi обл., 07400
Виробник готового продукту:
ТОВ "БРОВАФАРМА" (Украiна)
б-р Незалежностi 18 а,
м. Бровари Киiвськоi обл.,07400
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