
Додаток 2 
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'іі' 
Мастієт-=' форте 

( суспензія для інтрацистернального застосування) 
листівка-в кладка 

Опис 
Масляниста суспензія жовтувато-білого кольору зі специфічним запахом. 

Склад 
1 шприц-туба (8 г) містить діючі речовини: 
тетрацикліну гідрохлорид - 200 мг 
неоміцину сульфат - 250 мг 
бацитрацин - 2000 МО 
преднізолон 

Фармакологічні властивості 

Тетрацикліну гідрохлорид 

ІО мг. 

антибіотик 
грамнегативних і грампозитивних мікроорганізмів. 

Staphylococcus aut·eus, E.coli, Кlebsiella spp. 

широкого спектру дії, активний проти 

Бактеріостатична діє на Su·eptococcus ubeІ'is. 

Неоміцин - антибіотик, що належить до а.'\Ііноrлікозидної групи, бактерицидна діє на 

грампозитивні та грамнегативні бактерії (Staphylococcus aш-eus, Е. со/і, Klebsiella spp., А. pyogenes, 
Streptococcus spp.). 

Бацитрацин - бактерицидний антибіотик, який діє на гра.\шозитивні та деякі грамнегативні 

бактерії (Staphylococcus aureus, StІ·eptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Stf·eptococcus 
uberis, A.pyogenes ). 

Преднізолон- кортикостероїдний гормон, який має протизалальну, протинабрякову дії. 

Застосування 

Для лікування корів nід час лактації при клінічних та субклінічних маститах. 
Дозування 

Вміст однієї шприц-туби вводять в уражену чверть молочної залози, яку попередньо 

видоюють і дезінфікують. Після введення препарату чверть молочної залози масажують для 
рівномірного розподілу його по всій цистерні. Процедуру повторюють тричі з інтервалом J 2 годин. 

Протипоказання 
Препарат не застосовувати в сухостійний період. Не застосовувати тварина:'v!, чутливим до 

неоміцину, тетрацикліну, бацитрацину. 

Застереження 
Споживання молока в їжу людя:\1 дозволяють не раніше як через 8 здоювань після закінчення 

курсу лікування. До зазначеного терміну молоко згодовують непродуктивним тваринам або 

утилізують. 

Забороняють забій тварин на :м'ясо під час лікування. Споживання м'яса в їжу дозволяєтьс5. 
через 14 діб після останнього введення препарату. 

Форма виnуску 

Картонна коробка, яка містить 20 поліетиленових шприців-тубів по 8 г, упакованих в 
алюмінієвий пакет. 

У картонну коробку додають серветки, зволожені миючим розчином на основі ізопролілового 

спирту і запаковані в окремий паперовий пакет. 

Зберігання 
Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2° до 8°С. 
Термін придатності - 24 місяці. 
Для застосування у ветеринарІІій медицині! 

Власник реєстраційного посвідчення: 

ІнтерветСА 
Рю Олівер де Серрес 

Андже технеполе 

4907 І Бьюкузе цеде, Франція 

lntervet SA 
Rue Olivier de Serres 
Angers technopole 
49071 Beaucouze cedex, France 



Виробник готового продукту: 

Інтервет Інтернешнл Б.В. 
Вім де Корверштраат, 35 
5831 АН Боксмеер, 
Королівство Нідерландів 
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