Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АА-03302-01-12
від 12.04.2017 р.
ПЕРМАММАС
(емульсія для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка
Опис
Емульсія блідо рожевого кольору зі специфічним запахом.
Склад
1 мл препарату містить діючі речовини:
метилсаліцилат
- 2,5 мг,
камфору
- 10,0 мг,
ментол
- 2,5 мг,
гваякол
- 5,0 мг.
Допоміжні речовини: кошеніль червоний (E 124), хінолін жовтий (E104), тeфос 2000, стеаринова
кислота, рідкий парафін, карбомерс (карбопол 974 П), натрію гідроксид, очищена вода.
Фармакологічні властивості
АТС –vet класифікаційний код: QG52 – ветеринарні препарати для лікування дійок та вим’я.
Препарат містить камфору, ментол, метилсаліцилат та гваякол, які покращують процеси
мікроциркуляції, мають протизапальну, знеболювальну та слабку антисептичну дії.
Метилсаліцилат проявляє протизапальну та болезаспокійливу дію, механізм якої пов'язаний
з пригніченням синтезу простагландинів в ділянках запалення і пошкодження тканини. Нормалізує
підвищену проникність капілярів, покращує процеси мікроциркуляції, зменшує набряк та
інфільтрацію запалених тканин. При місцевій аплікації швидко проникає в глибокі шари шкіри,
абсорбується, гідролізується і перетворюється на аніон саліцилової кислоти.
Камфора має антисептичну, місцевоподразнювальну, аналгезуючу та протизапальну дії.
Збуджуючи чутливі нервові закінчення шкіри, рефлекторно покращує трофіку тканин.
Ментол викликає подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду,
легкого печіння та поколювання, виявляє легку місцеву знеболювальну дію, головним чином за
рахунок відволікаючого впливу; володіє також слабкими антисептичними властивостями.
Болезаспокійлива властивість ментолу здебільшого зумовлена подразненням рецепторів шкіри і
дією на рівні центральної нервової системи.
Застосування
Препарат застосовують з лікувальною метою для великої рогатої худоби, овець та кіз при
різних формах запалень молочної залози (як додаткове лікування до антибіотикотерапії), при
травмах вимені і дійок (препарат застосовують без масажу на перший або другий день),
ущільненнях та набряках вимені, при місцевих запальних реакціях у суглобах та м’язах.
Дозування
Препарат застосовується зовнішньо після попередньої гігієнічної обробки ураженої ділянки шкіри,
шляхом нанесення його безпосередньо на уражену ділянку, злегка втираючи у кількості 25-50 мл двічі на
добу до зникнення ознак захворювання. При гострих процесах препарат можна застосовувати частіше ніж два
рази на добу. Застосування препарату рекомендується продовжувати протягом трьох діб після зникнення
клінічних ознак захворювання.
Протипоказання
Не застосовувати при запальних процесах, екземах та ранах на шкірі.
Не застосовувати в ділянці очей та на слизових оболонках.
Застереження
Не застосовувати препарат тваринам, які мають підвищену чутливість до діючих компонентів
препарату.
Обережно застосовувати препарат лактуючим тваринам, молоко яких у день використання може
набувати запаху камфори.
Забій тварин на м’ясо та застосовування молока в їжу людям дозволяється через 3 доби після
останнього застосування препарату.
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Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АА-03302-01-12
від 12.04.2017 р.
Форма випуску
Поліпропіленові пляшки червоного кольору місткістю 250 або 1000 мл.
Зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі від 15ºС до 25ºС в
оригінальній упаковці.
Термін придатності – 2 роки.
Для застосування у ветеринарній медицині!
Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника
Ветоквінол Біовет Сп. з о.о.
Vetoquinol Biowet Sp. z o. o.
Косінієров Гдинських 13/14,
Kosynierow Gdynskich 13/14
66-400 Гожув ВЛКП
66-400 Gorzow WLKP
Польща
Poland
Тел. +48 95 728 55 62
Tel. +48 95 728 55 62
Факс +48 95 728 55 62
Fax: +48 95 728 55 62
E-mail: info@biowet.com.pl
E-mail: info@biowet.com.pl

2

