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ГАММАВIТ БIО

(пор ошок для приготува[Iня перор альЕоi суспензii),
лиспвка-вкпадка

опис
Порошок свiтло-жовтого кольору.
Склад
Один шакет (25 г) мiстить дiючi речовини:
тетрацикJIiну гiдр охлорид
iмуноглобулiн великоi рогатоi хулоби
альфа-токоферолу ацетат (BiTaMiH Е)

- 750 мг,

- 500 мг,

- 30 мг,

ретинолу ацетат (BiTaMiH А) - 200000 МО,
холекальциферол - 15000 МО.
щопомiжнi речовини: кальцiю глюконат моногiдрат, натрiю гiдрогенфосфат ангiдрид, гJIюкози

ангiдрид.
Фармакологiчнi властивостi
дтс vet класифiкадiйний код QJ01 - антибактерiальнi ветеринарнi препарати для системного

застосування. QJO1RД9O - Тетрачиклiн, комбiнацii з iншими протимiкробними [репаратаI\dи.

тетрачиклiн характеризуеться широким спектром бактерiостатичноi дii проти граN.tпозитивних

(Clostridium Spp., ДсtiпоmусеS руоgепеs, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.) та грамнегативниХ

мiкроорганiзмiв (Escherichia coli, Actiпobacillus рlеurорпеumiпiае, Неmорhilus spp,, Klebsiella spp,,

Paiteuiella spp.' Campylobacter SPP., Bacillus SPP., Brucella spp., Moraxella spp.) та рикетсiй
(Rickettsia spp.). Механiзм його протимiкробноi дii полягае у пригнi:еннi внугрiшнъоклiтинного

a""r.aу бiлr.а рибосомами бактерiй. Тетрациклiн зв'язуе метаJIи (Mg'+, Са2), створюючи з ними

хелатнi сполуки, що гальмують активнiсть ферментних систем.
Iмупоглобулiн великоi рогатоi хулоби сприяе природ{ому iмунологiчному захисту тварин вiд

гастроентерологi.ших захворювань.
Ретинолу ацетат (BiTaMiH Д) бере )пIасть у синтезi мlкополiсахаридiв, бiлкiв та лiпiдiв, сприJIе

регенерацii слизовиХ оболонок, стимулюС iMyTriTeT i таким чином пiдвищуе резистентнiсть
органiзму.

Дльфа-токофероrry ацетат (вiталлiн Е) - антиоксидант, що регуJIюе окиснюваль 11 процеси.

Всмоктуеться з кишечнику i потрапляе з хiломiкронами до печiнки. Видiлясться через печiнку та

нирки.
Холека.ltьциферол (вiтаrrлiн Dз) - жиророзчинний BiTaMiH. BiH регулюе кальцiй-фосфорний

обмiн. ПiдсиJдое всмоктування кальцiю в кишечнику i реабсорбцiю фосфору в ниркових канаJIъцях,

нормаiriзуе формування kicTok i зубiв у тварин. Пiдвищус проникнiсть клiтинних i
мiтохондрiальних мембран кишIкового епiтелiю, полегшуюtм транспорт kaTioHiB кальцiю та iнrrrих

двовЕtлентних KaTioHiB крiзъ мембрану, активуе вторинне всмокт}ъання фосфатiв.
При 11ероральному застосуваннi тетрациклiн швидко всмоктусться iз травного каналУ,

досягаютм максимальних терапевтичЕих концентрадiй в KpoBi через 2-6 годин пiсля введення. У
циркулюючiй KpoBi зв'язуеться з бiлками плазми. .Щобре проходить через тканиннi бар'ери, у тому
числi, через плацентарний. Певна кiлъкiсть тетрациклiну проходить через гематоеЕцефалiчний
бар'ер, не потрапJuIючи у цереброспiна_пьну рiдину. У високих концентрацiлl виявлrIсться у
легенях, печiнцi, жовчi, селезiнцi i нирках. Тетрашиклiн практично не метаболiзуеться. Виводиться
з органiзму, переважно, з сечею i жовтlто.

При пероральному застосуваннi iмlтrоглобiн дiе, головним чином, у кишечнику. При введеншi

одразу пiсля народження, резорбуеться в органiзм тварини, таким чином, пiдвищуючи piBeHb

iмуноглобулiну в KpoBi i тканинах.
Всмоктуеться BiTaMiH А, головним чином, у кишечнику i потрапJuIе до печiнки. Ретинол

зв'язуеться з бiлка:rли плазми KpoBi, що забезпечус його транспорт до тканин. В органiзмi BiTa:vriH А
повнiстю зазнае хiмiчних перетворень. Метаболiти i кон'югати, що утворюються при цьому,
виводяться через нирки та печiнку

Холекальциферол всмоктуеться у дистальЕому вiддiлi тонкого кишечЕика, надходить в

лiмфатичну систему i потрапляе в кров. У KpoBi зв'язуетъся з а2-глобулiна.ьли i частково - з
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альбlмiнаlrЛИ, Переноситься в тканини печiнки, KicToK, скелетних м'язiв, нирок, наднирникiв,
мiокарда, жировоi тканини. МаксимальЕа концентрацiя в тканинах створю€ться череЗ 4-5 годин
пiсля введеЕня. Видiляеться з жовtIю.

Застосування
Метафiлактика i лiкування новоIIароджених TeJUIT однодобового BiKy при захворюваннJIх

травного каналу, що спритIиненi мiкроорганiзма:rли (Escherichia coli), чутливими до тетрациклiну,

Щозування
Перорально у лозi 25 г (1 пакет) на одну тварину.
перший раз препарат застосов}тоть протягом 0-24 годин гtiсля народження тварини, а потiм на

ДРУГУ, або на другу та третю добу пiсля народ}кеншI

Перед застос}ъанням BMicT одЕого пакету розчинити у 200 мл питноi води або трав'яного чаю,

пiдiгрiтих до температури вiд 25 "С до 30 ОС.

Протипоказання
Пiдвищена ч}тливiсть до тетрациклiну.
Не застосовувати одночасно з аптибiотикаrrли пенiцилiнового ряду та з iншими антибiотика}4и.

Застереження
побiчна diя
у тварин можливi траIIзиторнi а_lrергiчнi реакцii, якi швидко зникають.

Особлuвi засmереження прu BuKopucmaHHi
Застосовувати тiльки дJIя новонароджених TеJUIT. ,Що початку лiкувшrня олiд пiдтвердити

шаявнiсть захворюванъ у стадi, сrrричиЕених мiкроорганiзмаruи, чутливими до дiючоi речовиIIи
препарату.

П ер i о d вuв е d ення (кар енцii)
забiй тварин на м'ясо дозвоJIяють через 14 дiб пiсля останнього застосуванЕя препарату.

Отримане, до зазначеного TepмiIty, м'ясо угилiзують або згодов}aють непродуктивним тваринам,

залежно вiд висновку лiкаря ветеринарноi медицини.
Форма виIIуску
Ла:rлiнованi шакети по 25 г.
Зберiгання
СупЪ, темне, недоступНе длЯ дiтеЙ мiсце за температури вiд 0 оС до 25 "С в оригiна_пьнiй

упаковчi.
TepMiH придатностi - 1 piK. Розведений препарат використати одразу!

Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
Власпик ресстрацiйного посвiдчення
БiоЬета, а.с.
Коменскего2|2
68З 2З Iвановiце на Гане
Чехiя
Виробнlrк готового продукту
Бiовета, а.с.

Коменскего 2t2
68З 23Iвшrовiце на Гане
Чехiя

Bioveta, a.s.
Komenskeho 2I2
68З 2З Ivanovice na Напе
Czech Republic

Bioveta, a.s.

Komenskeho 2I2
68з 23Ivanovice na Hane
CzechRepublic

2


