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Додаток 1 
до реєстраційного посвідчення AA-08497-04-19 

від 15.07.2019 
 
Коротка характеристика продукту 

 
1. Назва 
Анімейт 
2. Склад 
1 кг кормової добавки містить: 
глютен кукурудзяний кормовий     – не більше 600 г; 
сульфат амонію       – не більше 180 г; 
магнію хлорид        – не більше 200 г; 
кальцію сульфат дигідрат      – не більше 65 г; 
меляса з цукрової тростини      – не більше 40 г. 
Аналітичний склад: 
 
Компоненти Одиниці 

виміру 
Кількість 

Сирий протеїн % 28,7 
Сира клітковина % 5,0 
Сира зола % 16,0 
Сирий жир і олія % 1,0 
Кальцій  % 1,1 
Фосфор % 0,60 
Натрій % 0,30 
Калій % 1,1 
Хлориди % 11,3 
Сірка % 3,6 
Волога % 11,5 
Магній % 3,8 

3. Форма випуску 
Мікрогранули.   

4. Фармакологічні властивості 
Дія кормової добавки Анімейт визначається спеціально підібраним в її складі співвідношенням 

солей-аніонів. Кислі солі, що входять до складу кормової добавки, забезпечують від’ємне значення 
катіонно-аніонного співвідношення у раціоні (DCAD). Раціон з більшою кількістю аніонів по 
відношенню до катіонів у період сухостою сприяє тому, що рівень кислотності (pH) крові і сечі 
знижується. Це призводить до збільшення активності паратиреоїдного гормону, який попереджає 
гіпокальцимію (молочна лихоманка, післяродовий парез) за рахунок прискорення  надходження 
кальцію у кров з кісток і всмоктування кальцію у кишечнику з метою нейтралізації рівня кислотності 
(pH) крові і сечі.  

Одночасно відбувається зростання реабсорбції кальцію у нирках. У результаті підвищення 
кальцію у крові, нормалізується тонус м'язів, скорочується число випадків затримання посліду. 
Корови після отелу швидше встають на ноги і активніше споживають корм, що попереджає розвиток 
глибокого негативного балансу енергії і пов'язаного з ним кетозу, сприяє досягненню більш високої 
молочної продуктивності корів у новотільний період. 

5. Клінічні особливості 
5.1 Вид тварин 
Велика рогата худоба. 
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5.2 Показання до застосування  
Для попередження мінеральної недостатності, післяродового парезу, регуляції обміну кальцію в 

організмі корів перед отелом та збільшення молочної продуктивності у новотільний період. 
5.3 Протипоказання  
Відсутні. 
5.4 Особливі застереження при використанні  
Відсутні. 
5.5 Використання під час вагітності, лактації, несучості  
Без обмежень. 
5.5  Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії  
Не встановлені. 
5.6  Дози і способи введення тваринам різного віку  
Застосовувати перорально з кормом у розрахунку: 0,70-0,80 кг/тварину/добу.  
Згодовувати протягом періоду сухостою, але не менше, ніж за 21 добу до отелу.  
5.7  Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)  
Передозування кормової добавки через помилку при змішуванні з кормом може знизити 

засвоєння сухої речовини.    
5.8  Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу  
Роботу з кормовою добавкою проводити у добре провітрюваних приміщеннях. Забороняється 

вживати їжу, напої чи палити під час роботи з кормовою добавкою. Уникайте контакту із слизовою 
оболонкою очей та шкірою. Мийте руки після роботи з кормовою добавкою. Зберігайте упаковку 
щільно закритою. 

6.  Фармацевтичні особливості  
6.1 Термін придатності  
24 місяці. 
Термін придатності після першого відкриття первинного упакування – 24 місяці.  
Термін придатності після змішування з кормом – 30-45 діб.   
6.2 Особливі заходи зберігання  
Сухе добре вентильоване темне місце за температури від 5 до 25°С.  
Після розкриття мішок слід щільно закривати.  
6.3 Природа і склад контейнера первинного упакування  
Тришарові паперові мішки з поліетиленовими вкладками по 25 кг, великогабаритні 

поліпропіленові мішки по 1000 кг. 
 6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його 

залишками  
Порожню упаковку та залишки невикористаної кормової добавки необхідно утилізувати, згідно з 

чинним законодавством. 
7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника  
Принс Агрі Продактс, Інк. 
229 Редіо Роуд, Квінсі, Іллінойс 62305 
Сполучені Штати Америки 

 

 
 

 


