Додаток 1
до реєстраційного посвідчення АА-07945-04-18
від «29» жовтня 2018 р.

Коротка характеристика продукту
1. Назва
ІПАКІТІН
2. Склад
1 г продукту містить:
Карбонат кальцію – 100 мг
Хітозан – 80 мг
Моногідрат лактози - 820 мг
Поживні речовини: мінеральні речовини 10,0%, кальцій 3,9%, сирий білок 3,8%, неочищені волокна
0,1%, масла та сирі жири 0,04%
3. Форма випуску
Порошок.
4. Фармакологічні властивості
Іпакітін містить хітозан та карбонат кальцію.Вони діють як засоби для зв'язування фосфатів та
зменшують поглинання фосфатів з кишечника. Таким чином, щодо обмеження фосфатів, вони
можуть імітувати або посилювати дію їжі, обмеженою фосфатами ( з обмеженими фосфатами).
Також відбувається зменшення абсорбції деяких відходів, які можуть впливати на нормальну
роботу нирок.
Завдяки цій подвійній дії, Іпакітін підтримує нормальну функцію нирок
5. Клінічні особливості
5.1 Вид тварин
Собаки та коти
5.2 Показання до застосування
Іпакітін застосовується для підтримки ниркової функції у випадках хронічної ниркової
недостатності та порушенні функції нирок.
5.3 Протипоказання
Не виявлено.
5.4 Особливі застереження при використанні
Немає.
5.5 Використання під час вагітності, лактації
Застережень немає.
5.6 Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії
Невідома.
5.7 Дози і способи введення тваринам різного виду та віку
Іпакітін –це харчова добавка для котів та собак. Рекомендований період прийому: до 6 місяців при
першому застосуванні. Необхідно забезпечити вільний доступ до свіжої води під час застосування.
1г/5кг ваги тіла – двічі на день разом з їжею.
Ложечка, що входить до комплекту, вміщує приблизно 1г/2г порошку відповідно.
Розмір упаковки:
приблизно на 1 місяць/вага тіла
ІПАКІТІН60г
5кг
ІПАКІТІН 180г
15кг.
5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидот)
Не виявлено.
5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу
Слід дотримуватися загальних санітарно-гігієнічних правил.

6. Фармацевтичні особливості
6.1 Термін придатності
36 місяців.
6.2 Особливі заходи при зберіганні
Сухе, темне місце за температури від мінус 5 ºС до 25 ºС.
6.3 Природа і склад контейнера первинного пакування
Пластикові баночки по 60 г та 180 гр, закриті кришками
6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом або з його залишками
Невикористана добавка або її залишки мають бути утилізовані згідно чинних вимог.
7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника
Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту
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