
до ресстрацiйного посвiдчення

EKBiBepM паста
(паста для перорального застосуванпя)

листiвка-вкладка

0пие
Оливково-зелена однорiдна паста.
Склад
1 мл препарату мiстить активнодiючi речовини:
iвермектин
празiквантел
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- 20 мг,
- 100 мг.

.Щопомiжнi речовини: бутилгiдроксианiзол, сукралоза, ефiрне масло корицi, кремнезем
колоiдний, пiгмент рiдкого хлорофiлу, диметикон.

Фармакологiчнi властивостi
АТС-vеt юласафiкшцiйнай Kod: QP52, анmаzельIиiнmнi веmеранарнi препараmа

(QP 5 2АА0 1, пр аз iKB анmел) ; QP 5 4, eHd е кmо цаd u (QP 5 4АА0 1, iB eplvteKmaH)
Щiю препарату обумовлюють дiючi речовини - iвермектин i празiквантел.
Iвермектин, що нilлежить до груtIи макроциклiчних лактонiв, посилю€ зв'язок гамма-

амiномасляноi кислоти (ГАМК) iз спецiа_llьними рецепторами на нервових закiнченнл( паразита,
блокуючи HepBoBi iмпульси, що в свою чергу призводить до його паралiчу i загибелi.

Празiквантел активЕий проти цестод та деяких видiв трематод, пiдвищуе проникливiсть
Мембран для ioHiB ка,тьцiю, викJIикае пiдвищення м'язовоi активностi, яке змiнюеться скороченням
Мускулатури та спастичним паралiчем, викликас руйнування зовнiшнього покрову дорослих форм
цестод.

Застосування
Лiкування i профiлактика коней при iнвазiйних захворюванн.rD(, сrrричинених:
цесmоdпма:
Дпорlосерhаlа mаgпа, Апорlосерhаlа рефliаtе, Раrапорlосерhаlа mаmillапа (iмагiнальнi та

преiмагiна,тьнi форми) ;

в ел акuл, lt сmр онziлid ама :
Stroпgylus vulgaris, SПопgуlus еdепtаtus (лорослi та личинковi стадii); Stroпg,,lus equiпus,

Tr i о d о пt о р h о r u s s рр. С r at er о s t о mum а с ut i с au dаtum (лор о с.пi стадii) ;

МulаЛlа сmронzLпidаJl|u (у mоп4у чuслi, сmiЙкi do dit акmuвнuх iHzpedicHmiB бензuлцеdазолу);
Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicodoпtophorus spp., Cylicostephaпus spp.,

Соrопосусlus spp., Parapoteriostomum spp., Реtrоviпеmа spp., Poteriostomum spp. (dорослi mа
лuчuнковi cmadii);

ле z ен е в uл, u н емаmо d шпt uz
Diсфосulus аrпfiеldi (дорослi та личинковi стадii);
iH ul tltta u н ем аmо d аsп а :

Parascaris equorum (дорослi та личинковi стадii);
Oxyuris equi (дорослi та личинковi стадii);
Str опgуl oide s w е s teri (дорослi стадit),,
НаЬrопеmа spp., Draschia megastoma (дорослi стадii);
Опсhосеr са spp. (дорослi стшii);
л ач анка.м u Iмлу нко в о-каu,l ко в uх о в о d iB :
Gas ter ophilus spp. (оральнi та шл}.нковi-кишковi форми).
[озування
Препарат застосовlтоть перорально у дозi 1 мл препарату на 100'кг маси тiла (вiдповiдно

200 tr"rг iвермектину та 1 мг празiквантелу на 1 кг маси тiла).
На поршнi шприц-туби прокругити рифлене кiльце таким чином, щоб зафiксlъати його

нижню частину на irозначцi, rцо вiдповiдае" кiлькостi препарату вiдповiдно до маси. Зняти
Захисниft ковпачок, ввести канюлю шприц-туби у ротову порожнину тварини, у простiр мiж
зУбами, i обережно видавити на KopiHb язика вiдповiдну дозу rтасти. Пiсля введення на декiлька
секунд пiднести голову догори i переконатись, що тварина проковтнула дозу препарату.
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Протипоказання
Не застосоврати тваринам з пiдвиIценою чутливiстю до компонентiв препарату. Не

застосов}ъати iншим видам тварин.
Застереження
Забiй тварин на м'ясо дозвоJIясться через 30 дiб пiсля останнього застосування препарату.

Отримане до зазначеного TepMiHy м'ясо згодовують непродуктивним тваринаN{ або 1тилiзують в
зчlлежностi вiд висновку лiкаря ветеринарноТ медицини.

Форма випуску
Препарат випускасться у пластикових шприц-тубах iз захисними ковпачкаN,{и та рифленими

кiльцдли по 7 мл препарату. Шприц-туби упакованi у KapToHHi коробки по 1 або 10 штlк.
Зберiгання
Зберiгати в сухому темному, захищеному вiд дiтей мiсцi, за температури вiд 5 до 25 ОС.

TepMiH придатностi
Три роки. Пiсля першого вiдкриття препарат придатний б мiсяцiв.
Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
Назва та мiсцезнаходження власника ре€страцiйпого посвiдчення та виробника
Бiовета, а.с.
Коменскего 2I2,683 23Iвановiце на Гане, Чеська Республiка
Bioveta, a.s.
Komenskeho 21,2,68З 2З Ivanovice na Hane, Czech Republic
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