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Коротка характеристика продукту

1.Назва
Новінокс® Л
2.Склад

100 г добавки містить:
- бутилгідроксианізол (Е320) – 3,5 г;
- бутилгідрокситолуол (Е321) – 11,5 г;
- етоксиквін (Е324) – 8,0 г;
- пропілгаллат (Е310) – 50,0 мг;
Носій (рапсова олія) – 76,95 г.
3. Форма випуску
Рідина коричневого або темно-коричневого кольору.
4. Фармакологічні властивості
Добавка є антиоксидантом широкого спектру дії, використовується для приготування

кормів та кормової сировини. Попереджує втрати якості корму та кормової сировини внаслідок
прогорання жирів, підвищує зберігання готових комбікормів.

5. Клінічні особливості
5.1 Вид тварин
Сільськогосподарські тварини та птиця.
5.2 Показання до застосування
Як антиоксидант для приготування комбікормів та кормової сировини.
5.3 Протипоказання
При застосуванні у відповідності з рекомендаціями виробника протипоказів немає.
5.4 Особливі застереження при використанні
Вводити добавку відповідно до встановлених норм годівлі. Необхідно дотримуватись

загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил. Зважаючи на високу концентрацію активних
летких компонентів в цій суміші, рекомендується обережно поводитися з добавкою, уникаючи
контакту з очима, шкірою і слизовою оболонкою.

5.5 Використання під час вагітності, лактації, несучості
Використовується для приготування комбікормів та кормової сировини.
5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії
Невідома.
5.7 Дози і способи введення тваринам різного віку
Змішують із кормом з розрахунку – 0,2-3,0 кг на одну тонну корму; жири та олії – 0,25-1,0

на одну тонну; рибна олія – 1,0-3,0 кг на одну тонну; м'ясо-кісткове борошно та інші нестабільні
продукти – 0,1-5,0 кг на одну тонну. Варіації доз залежать від термінів та умов зберігання;
вихідної сировини; кількості та якості жиру.

5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)
Дотримуватись умов по застосуванню.
5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу
Дотримуватись загальноприйнятих санітарно-гігієнічних норм та правил.
6. Фармацевтичні особливості
6.1 Термін придатності
Термін придатності – два роки.
6.2 Особливі заходи зберігання
Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 0°С до 18°С.
6.3 Природа і склад контейнера первинного упакування
Пластмасові діжки або контейнери по 0,5; 1,0; 5,0; 25,0; 200,0 та 1000 л.
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6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним продуктом або із його
залишками

Залишки продукту знешкоджують 5%-м розчином їдкого лугу, водною суспензією
гашеного або хлорного вапна (суспензія у воді 1:3). Знешкоджені залишки продукту зливають до
ями глибиною не менше 0,5м, розташовану на віддалі від джерел водопостачання, водоймищ,
річок.

7. Назва та місце знаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника
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