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Додаток 2 

до реєстраційного посвідчення AA-04805-03-13 

від 17.12.2019. 

 

Бутокс® 50 

(розчин для зовнішнього застосування) 

листівка-вкладка 

 

Опис 

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

утворює емульсію білого кольору. 

Склад 

100 мл препарату містять діючу речовину: 

дельтаметрин – 5 г. 

Допоміжні речовини: лимонна кислота, кальцію додецилфеніл сульфонат, метоксипропанол 

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

Фармакологічні властивості 

АТС vet QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування 
(QP53АС11, дельтаметрин). 

Діюча речовина препарату – дельтаметрин (група піретроїдів) ефективно діє при 

безпосередньому контакті на кліщі та комахи (воші, волосоїди,  мухи), які паразитують на шкірі 

тварин. Механізм дії дельтаметрину полягає в активації натрієвих каналів мембран нервових 

клітин, незворотній деполяризації клітинних мембран і блокади нервової провідності, що 

призводить до порушення рухових рефлексів, і в результаті чого наступає повний параліч і загибель 

членистоногих. 

Застосування 

Профілактика та лікування великої рогатої худоби і овець при ураженні ектопаразитами 

(акариформними кліщами, вошами, волосоїдами, кровососками (Hіppoboscidae), кровосисними 

двокрилими комахами (Tabanidae, Simulidae, Ceratopogonidae, Culicidae, Psychodidae, Muscidae) 

зоофільними мухами (Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae): 

велика рогата худоба: акариформні кліщі - Psoroptes bovis, Chorioptes  bovis, Sarcoptes bovis; 

воші - Linognathus vituli (у телят); волосоїди - Bovicola bovis; 

вівці: акариформні кліщі - Psoroptes ovis, Chorioptes  ovis, Sarcoptes ovis; воші - Linognathus 

ovillus і L. рedalis; волосоїди - Bovicola ovis; овеча кровососка (рунець овечий) - Melophagus ovinus. 

Дозування 

Застосовується лише зовнішньо. 

 

 

Захворювання 

Обприскування, 

кількість Бутокс® 

50, мл/ 100 л води 

Купання, 

кількість Бутокс® 

50, мл/100 л води  

Кратність обробки 

псороптоз, 

хоріоптоз, 

саркоптоз 

100 100-150 3 лікувальною метою –  

дворазово з інтервалом у 10 діб;  

з профілактичною метою –  

одноразово кожні 6 місяців 

сифункулятози, 

малофагози, 

кровососки 

(мелофагоз) 

25 25-37,5 Одноразово, повторна обробка 

залежить від інтенсивності ураження 

ектопаразитами 

кровосисні 

комахи (гнус), 

зоофільні мухи 

50 50-75 Одноразова обробка захищає тварин  

від 6 до 8 тижнів 

 

Обробку тварин проводять в суху погоду за температури не нижче 12 °С. 
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Купання тварин 

Після очищення ванни для купання, роблять попередню суміш необхідної кількості Бутокса® 

50 (в відповідності з дозуванням для купання). Розподіляють розчин по всьому об'єму ємності, 

потім перемішують протягом 10 хвилин. Щоб отримати готову емульсію, спочатку необхідно 

пропустити 20 тварин, які добре змішають емульсію в ємності. Після того, як тварини винесуть з 

ванни 10 % від загального обсягу робочої рідини, її 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 три тисяч овець інсектоакарицидну рідину зливають у 

відстійні колодязі, не допускаючи попадання у водойми або річки. Ванну ретельно очищають від 

бруду і промивають водою, яку також зливають у відстійні колодязі. 

Обприскування тварин 

Перед застосуванням Бутокса® 50 необхідно зробити попередню суміш в 1 літрі води, додати 

її в необхідну кількість води в резервуар для обприскування і ретельно перемішати. Під час 

кожного курсу лікування (обробки шкірного покриву тварин) необхідно використовувати мінімум 3 

літри розведеного розчину на тварину. Послідовність обприскування: вушні раковини, голова, тіло, 

хвіст, область навколо анального отвору, кінцівки. Особливу увагу, необхідно приділяти ураженим 

місцям. 

Протипоказання 

Препарат нe застосовують ослабленим 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 дні; 

- молоко від корів – обмежень не має; молоко від овець - не можна вживати. 

Всі роботи з Бутоксом® 50 проводять з використанням спецодягу (халат, прорезинені 

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 струменем 

води або зняти тампоном; при попаданні всередину - випити склянку теплої води з 2-3 таблетками 

активованого вугілля. При появі ознак отруєння (головокружіння, нудота, загальна слабкість) 

необхідно звернутися 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. 

Зберігання 

Сухе, темне, недоступне для дітей місце, окремо від кормів і ділянок напування і годівлі 

тварин, при температурі не вище 25˚С. 

Термін придатності - 36 місяців. 

 

Для застосування у ветеринарній медицині! 

 

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення 

Інтервет Інтернешнл Б.В. 

Вім де Корверштраат, 35 

5831 АН Боксмеер, 

Нідерланди 

Intervet International B.V. 

Wim de Korverstraat, 35 

5831 AN Boxmeer,  

The Netherlands 

Назва та місцезнаходження виробника (виробників) 

Інтервет Продакшинс С.А.,  

Рю де Ліонс, 27460 Іговіль, 

Франція 

Intervet Productions S.A.,  

Rue de Lyons, 27460 Igoville,  

France 

 


