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(порошок для перорального застосування)

лиепвка-вкладка

Опис
Порошок бшого або майже бшого кольору.
Склад
1 г препарату мютить дпоч1 речовини:
сульфадимедин - 200 мг,
триметоприм - 40 мг.
Допом1ЖН1 речовини: кремнш дюксид коло'щний безводний, декстроза, лактози моногщрат.

Фармаколопчш властивосп

АТС уе1 класифшащйний код (Д01 — антибактер1альш ветеринарш препарати для системного
застосування. (^ОШ^ЗО - комбшацп сульфашламццв 1 триметоприму.

Сульфадимедин — це синтетичний Х1мштерапевтичний зашб 13 групи сульфашламдов.
Триметоприм е синтетичним х^мютерапевтичним засобом, похщною речовиною диамшошримщину.

Окремо кожен компонент мае мехашзм бактерюстатично! да, але сульфадимедин 1
триметоприм, у пропорцп 5:1, шдсилюють синкшезпо препарату 1 надають йому бактерицидний
характер дп. Така синкшез1я асощацп проявляеться тому, що и компоненти впливають на два
послщовних процеси, ЯК1 необхщш для синтезу тетрагщрофол^ево! кислоти або бактер1ально!
фол1ево1 кислоти, яка вщграе основну роль у синтез! пурин1в бактер1й. Бактер1альна ст1нка
непроникна для фолат1в, тому синтез пуршпв залежить вщ власно! синтезуючоУ здатнос^

м1крооргашзм1в.
Д1я цих двох компонен^в здШснюеться таким чином:
—сульфадимедин за своши Х1М1чними характеристиками под1бний до и-ам1нобензойно1

кислоти, 1 разом з нею бере участь в утворенш ензиму дигщроптерошсинтетази, протиддачи
утворенню дипдрофол1ево1 кислоти;

—триметоприм блокуе наступну ланку в бюсинтетичному ланцюжку, гальмуючи Д1Ю
дипдрофолаторедуктази — ензиму, який прискорюе перетворення диг1дрофол1ево'1 кислоти в

тетрагщрофол1еву.
Сполука х1мютерапевтичних компоненттв сульфадимедину I триметоприму надае препарату

бактерицидний характер до. При цьому поява штам1в М1кроорган1зм1в, ст1Йких до дн препарату,

незначна.
Комбшац1я сульфадимедан-триметоприм мае широкий спектр до, що охошпое грамлозитивщ

(С1оз1гШтт зрр., ВасШш апЛгаЫз, $1гер1ососсш рпеитотае, 8. руо^епез, 8. /аесаНз, 8. у1гШапз, 8.

а^а1асНае, 81арНу1ососсиз аигеиз) \ грамнегативш бактерн {ЕзсНеНсЫа соН, 8Ы^е11а зрр., 8а1топе11а
зрр., Рго1еиз тггаЫНз, Раз(еиге11а зрр., НаеторкНиз ггфиетае, НаеторНИиз аШпагит та УгЬНо зрр.,

Рго(еыз зрр. та ВгисеИа зрр.
Обидва компоненти препарату повшстю всмоктуються з травного каналу. Максимальна

концентращя активних компонента препарату в сироватщ кров1 спостершаеться через 1—4 години.

Зв'язування сульфадимедину з бшками плазми становить 66 %, пер1од нашввиведення - вад 9

до 11 годин. Основний шлях виведення — нирки, причому, вщ 15 до 30 % — у акгившй форм1.

Триметоприм проникае у юптини та тканинн1 бар'ери — легеш, нирки, жовч, слину, лшвор.
Зв'язування триметоприму з бшками - 50 %, пер1од нап1ввиведення - у норм1 вщ 8,0 до 17 годин.

Основний шлях виведення триметоприму — через нирки, 50 % — у незмшеному виглядь

Застосування
СвШська птиця (курчата, бройлери, ремонтний молодняк): лпсування птиц^ хворо!' на

сальмонельоз, кол1бактер1оз, стрептококову 1нфекц1ю, пастерельоз, вторинн1 бактер1альн1 1нфекци
при в1руснШ патологи, а також при захворюваннях, що спричинен1 мжроорган^змами, чутливими

до сульфадимедину та триметоприму.

1

Додаток 2
до реестрацшного посвщчення АВ-08639-01-19



Продовження додатку 2
до реестрацшного посвщчення АВ-08639-01-19

О {. О 8. 2019

Дозування
Перорально з питною водою або кормом у дозах:
свшська птиця (курчата, бройлери, ремонтний молодняк) — у першу добу: 1 г препарату на 1 л

питно'1 води; у наступш другу та третю добу: 0,5 г препарату на 1 л питно! води щодобово.
При приготувант маточного розчину рекомендована температура води 25-30 "С.

Протипоказання
1ндивщуальна чутлив1сть птищ до компонента препарату.
Не застосовувати при порушеннях функцп печшки та нирок.
Не застосовувати з профшактичною метою, а також при виявленш резистентних до

сульфадимедину та триметоприму штам1в збудника.
Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких призначею для використання в !жу людям.
Не застосовувати одночасно з и-амшобензойною кислотою та фолатами.

Застереження

Поб^чна Ыя
При застосувашп препарату в терапевтичних дозах поб1чних явищ та ускладнень, як правило,

не спостершаеться. Поб1чн1 дп, яю зазвичай спостершаються при тривалому застосуванш, можуть
призводити до розлад^в травления, таких як нудота, блювання, Д1арея. При виникненш

шдозрюваних поб1чних реакцш, лжування повинно бути припинено.

Особливг застереження при використант
За наявнос^ будь-якого 1нфекц1йного процесу рекомендуеться проводи™ бактерюлопчне

шдтвердження Д1агнозу та визначення чутливостг до сульфадимедину та триметоприму бактерп, яка

викликала шфекц1йний процес. Використання препарату з порушенням настанови по застосуванню,
наведено! у листацьвкладщ, може збшыпити поширешсть бактер1й, стШких до компонент1в

препарату та знизити ефективн1сть лжування.

Перюд виведення (каренцН)
Забш птищ на м'ясо дозволяеться через 4 доби П1сля останнього застосування препарату.

Отримане до зазначеного термшу м'ясо утил1зують або згодовують непродуктивним тваринам,
залежно вщ висновку лжаря ветеринарно! медицини.

Форма випуску
Пластиков! контейнери по 10, 20, 50, 100, 300, 500 та 1000 г, закрит кришками.

Збер1гання
Сухе темне, недоступне для Д1тей мюце, за температури В1Д 5 С до 25 С.

Термш придатносп - 5 роюв.
Шсля розчинення у вод1, розчин необхцщо використати протягом 24 годин.

Пюля першого розкриття контейнера при дотримаюп належних умов збер1гання препарат
можна використовувати вщповдао терм1ну придатност1.

Для застосування у ветеринаршй медициш!

Власник реестрацшного посвщчення:
ПрАТ "Технолог"
20300, Черкаська обл., мюто Умань, вулиця Стара прор1зна, будинок 8

Украша
Виробник готового продукту:
ПрАТ "Технолог"
20300, Черкаська обл., мюто Умань, вулиця Стара прор1зна, будинок 8

Украша


