
Додаток 2 
до реєстраційного посвідчення АА-04805-ОЗ-13 

від 10.10.201З 

Бутокс® 50 
(розчин для зовнішнього застосування) 

лиспвка-вкладка 

Опис 
Прозора масляниста рідина світпо-жовтого кольору з різким запахом. При змішуванні з водою 

утворює емульсію білого ко.1ьору. 
Склад 

І ОО мл препарату містять діючу речовину: 

дельтаметрим - 5 г. 
Допоміжні речовини: лимонна кислота, кальцію додецилфеніл сульфонат, метоксипропанол 

ацетат, поліетоксилат три-тер-бутилфенол, ароматичний розчинник. 

Фармакологічні властивості 

АТС vet QP53F, інсектициди (QP53 FАОЗ, дельта.uетрин) 
Діюча речовина препарату - дельтаметрин (група піретроїдів) ефективно діє при 

безпосередньому контакті на кліщів, вошей та мух, які паразичють на шкірі тварин. Механізм дії 

дельтаметрину полягає в активації натрієвих каналів мембран нервових клітин, незворотній 
деполяризації клітинних мембран і блокаді нервової провідності, що призводить до порушення 

рухових рефлексів, і в результаті чого настає повний параліч і загибель паразитів. 

Застосування 

Профілактика і лікування великої рогатої худоби і овець при ураженні ектопаразитаl\ш (кліщі, 

воші, волосоїди, мухи, rедзі, клопи, мошки): 
велика рогата хvдоба: кліщі - Psoroptes bovis, Sшcoptes bovis; воші - Linognathus vituli (у 

телят); 

вівці: кліщі - Psm·optes ovis, Sarcoptes ovis, воші - Linognathus ovillus і L. pedalis; рунець 
овечий - Melophagus ovinus. 

Дозування 

Застосовується лише зовнішньо. 

Обприскування, Купання, 

Захворювання кількість кількість Кратність обробки 

Бутокса® 50, Бутокса® 50, 
.wлІ 100 л води мл/100 л води 

псороптоз, 100 100-150 З лікувальною метою - дворазово з 

саркоптоз ~нтервалом у 10 діб; 
р профілактичною метою - одноразово кожні 

6 місяців 
сифункулятоз, 25 25-З7,5 Одноразово, повторна обробка залежить від 

ІМелофаrоз ІРівня ураження паразитами 

арахноентомози 50 50-75 Одноразова обробка захищає тварин 

!впродовж 6 - 8 тижнів 
Обробку тварин проводять у суху погоду за температури не нижче 12 °С. 
Купання тварин 

Після очищення ванни для купання, попередньо готують необхідну кількість суміші Бутокса® 
50 (у відповідності з дозуванНЯ.\! для купання). Розподіляють розчин по всьому об'єму ємності, 
потім перемішують протягом l О хвилин. Щоб отримати готову емульсію, спочатку необхідно 
пропустити 20 тварин, які добре змішають емульсію в ємності. Після того, як тварини винесуть з 
ванни 1 О % від загального обсягу робочої рідини, їі доповнюють до вихідного рівня необхідною 
кількістю суміші Бутокса® 50 і води. Перших 20 тварин слід купати повторно. Перед обробкою 
тварини не повинні бути втомленими і не повинні хотіти пити. Проводити лікування в дуже жарку 
погоду не рекомендується. Після обробки З тисяч овець акарицидну рідину зливають у відстійні 

колодязі, не допускаючи попадання у водойми або річки. Банну ретельно очищають від бруду і 
промивають водою, яку також зливають у відстійні колодязі. 



Продовження додатку 2 
до реєстраційного посвідчення АА-04805-03-13 

від 10.10.2013 

Обпрuсі\1J6ШІ1ІЯ тварин 

Перед застосуванням Бутокса·~ 50 необхідно попередньо розвести препарат у 1 літрі води, 
додати до суміші необхідну кількість води в резервуар для обприскування і ретельно перемішати. 
Під час кожного курсу лікування необхідно використовувати міні:v1ум З літри розведеного продукту 

на тварину. Послідовність обприскування: вушні раковини, голова, ті.Іо , хвіст, область навко.1о 

анального отвору, кінцівки. Особ.:шву увагу, необхідно приділяти ураженим місцям. 

Протипоказання 
Препарат не застосовують ослаблени!\1 і виснаженим тваринам. 

Застереження 

Не змивати препарат. Не рекомендується обприскувати тварин проти вітру. 

Після обробки тварин забій тварин на м'ясо дозволяється: 

- велика рогата худоба- обмежень не має, вівці - 4 доби; 
- молоко від корів - обмежень не має; молоко від овець - не можна вживати. 
Всі роботи з Бутоксо.м:·~ 50 проводять з використанням спецодягу (халат, прорезиневі 

фартухи, головні убори, гумові чоботи, рукавиці, захисні окуляри, респіратор). Після закінчення 

роботи необхідно ретельно вимити водою з милом обличчя і руки, рот прополоскати. При 
випадковому попаданні розчину на шкіру або слизові оболонки його необхідно змити стру:v1енем 

води або зняти тампоном; при попаданні всередину - випити склянку теплої води з 2-3 таблетка.І\m 
активованого вугілля. При появі ознак отруєння (головокружіння, нудота, загальна слабкість) 
необхідно звернуrися до лікаря. 

Форма випуску 

Флакони з алюмінію ємністю 250 мл або 1 л, закриті поліпропіленовими кришками. Може 
постачатися у картонних коробках по 12 флаконів в кожній. 

Зберіrання 

Сухе, темне, недоступне для дітей місце, окремо від кормів і ділянок напування і годівлі тварин, 
при температурі не вище 2s·c. 

Термін придатності- 36 місяців. 

Для застосування у ветеринариій іиедиt(ІІні! 

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення 
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