Додаток 1
до реєстраційного посвідчення АА-04219-04-19
від 04.03.2019 р.
Коротка характеристика продукту
1. Назва
Зілкене 75 мг
2. Склад
1 капсула містить:
казеїн
- 75мг;
мальтодекстрин
- 170 мг;
магнію стеарат
- 10 мг.
3. Форма випуску
Капсули.
4. Фармакологічні властивості
Пептид альфа - казозепін (присутній в альфа -S1 триптичних гидролізатів казеїну - білка молока)
надає регулюючу дію на діяльність центральної нервової системи. Альфа-казозепін впливає
безпосередньо на головний і спинний мозок через рецептори ГАМК (γ-аміномасляної кислоти).
Більшість ГАМК-рецепторів локалізована на постсинаптичній мембрані синапсів, і їхня активація
призводить до зниження збудливості нейронів. Завдяки цьому, добавка сприяє поліпшенню пов'язаної
зі стресом та тривогою поведінки у тварин.
5. Клінічні особливості
5.0 Вид тварин
Собаки та коти.
5.1 Показання до застосування
При зовнішніх подразниках, викликаних зміною у навколишньому середовищі (гучні звуки,
феєрверки, гроза, побутова техніка, похід до ветеринарної клініки та грумера, при подорожах та ін.).
5.2 Протипоказання
Не встановлені.
5.3 Побічна дія (частота і вираженість)
Немає.
5.4 Особливі застереження при використанні
Немає.
5.5 Використання під час вагітності і лактації
Застережень немає.
5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії
Не встановлені.
5.7 Дози і способи введення тваринам різного віку
Перорально, безпосередньо або з кормом, із розрахунку:
ЗІЛКЕНЕ 75мг
Коти та собаки з малою вагою

<5кг

1 капсула/добу

5-10 кг

2 капсули/добу

Необхідно забезпечити тварині постійний доступ до води.
Добавку застосовувати за 1-2 доби, перед зміною середовища та потенційним стресом.
Для деяких тварин добавку застосовувати можна за 5-7 діб.
Добавку можна застосовувати протягом 1-2 місяців.
5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)
Дотримуватись настанови по застосуванню.
5.9 Спеціальні застереження
Немає.
6. Фармацевтичні особливості
6.1 Несумісності (основні)
Немає.
1

6.2 Термін придатності
36 місяців.
6.3 Особливі заходи зберігання
Сухе темне місце за температури від мінус 5 до 25 °С.
Не зберігати у холодильнику!
6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування
Блістери по 10 капсул, упаковані в картонну коробку по 10 блістерів або по 2 блістера .
Пластиковий флакон по 30 капсул.
7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення
Ветоквінол С.А.
Vetoquinol S.A.
Магні-Вернуа, 70200, Люр, Франція
Magny-Vernois, 70200, Lure, France
8. Назва і місце знаходження виробників
Ветоквінол С.А.
Vetoquinol S.A.
Магні-Вернуа, 70200, Люр, Франція
Magny-Vernois, 70200, Lure, France
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