
Додаток 1
до реєстраційного посвідчення AA-08498-04-19

від 15.07.2019

Коротка характеристика продукту

1. Назва
ОмніДжен-АФ
2. Склад
1 кг кормової добавки містить:
бентоніт – 650 г;
кізельгур (діатомова земля, очищена) – 250 г;
сухі пивні дріжджі (Saccharomyces cerevisiae), клітковина пшенична – 100 г.
Аналітичні компоненти:

Компоненти Одиниці 
виміру

Кількість

Сирий протеїн % 3,0
Сира клітковина % 2,2
Сира зола % 80,0
Сирий жир % 0,1
Натрій % 0,4
Кальцій % 2,0
Фосфор % 0,1
Магній % 0,4
Зола нерозчинна у НCl % 69,0

3. Форма випуску
Мікрогранули.
4. Фармакологічні властивості

Сухі пивні дріжджі (Saccharomyces cerevisiae) сприяють створенню сприятливих умов для розвитку 
корисної мікрофлори, підтримуючи ферментацію у рубці, що сприяє оптимізації травлення. Кормова 
добавка сприяє нормальному гомеостазу імунної системи, шляхом регулювання імунної відповіді на 
екологічні та фізіологічні подразники.

5. Клінічні особливості
5.0 Вид тварин
Велика рогата худоба.
5.1 Показання до застосування
У період сухостою та під час лактації для покращення якості молока та молочної продуктивності у 

великої рогатої худоби.
5.2 Протипоказання
Відсутні.
5.3 Особливі застереження при використанні
Загальна кількість бентоніту не повинна перевищувати максимально допустимий рівень у
готовому кормі 20000 мг/кг готового корму.
5.4 Використання під час вагітності, лактації, несучості
Згідно із дозуванням.
5.5 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії
Не застосовувати одночасно з макролідами. 
5.6 Дози і способи введення тваринам різного віку
Застосовувати перорально з кормом із розрахунку: 9 г/тварину/100 кг маси тіла/добу. 
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5.7 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)
Немає.
5.8 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу
Для роботи з кормовою добавкою необхідно вдягати захисну маску, рукавички та окуляри. 
6.0 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.  
6.3 Особливі заходи зберігання
Сухе темне, добре вентильоване місце. 
6.4 Природа і склад контейнера первинного упакування
Тришарові паперові мішки з поліетиленовими вкладками по 25 кг, великогабаритні 
поліпропіленові мішки по 1000 кг.
6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його 

залишками
Порожню упаковку та залишки невикористаної кормової добавки потрібно утилізувати згідно з 
чинним законодавством.
7 Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника
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