
Ainil helps to get a quick  recovery due to its powerful anti-inflammatory effect

З
астосування різноманіт-
них протизапальних засо-
бів у молочному тварин-
ництві набуло широкого 

розповсюдження вже починаючи 
з 1980-х років. Використовували-
ся гормональні стероїдні проти-
запальні засоби, які мали ряд не-
доліків при використанні в період 
тільності та могли впливати на 
статевий цикл корів. У нестероїд-
них протизапальних засобів з ді-
ючою речовиною кетопрофен не 
було таких мінусів, тому їх почали 
застосовувати ширше. Але остан-
нім часом, при нестабільному еко-
номічному становищі в молочному 
тваринництві, сезонних стрибках 

цін на молоко, довгому періоді 
окупності вкладених коштів, стали 
економити на допоміжних ліку-
вальних засобах, які, насамперед, 
призначені для прискорення кур-
су лікування, зменшення витрат 
на лікарські засоби та скорочення 
періоду браковки молока при ліку-
ванні молочних корів.

«Аініл» виробництва компанії 
Інвеса містить діючу речовину 
кетопрофен та є першим кетопро-
фенвмісним препаратом на ринку 
України. Даний препарат справ-
ляє протизапальний, знеболю-
ючий та жарознижуючий ефект. 
Кетопрофен в «Аінілі» інгібує 
фермент циклооксигеназу, при-

гнічує синтез простагландинів та 
тромбоксану. У терапевтичних до-
зах (1 мл на 30 кг маси тіла у ВРХ) 
ця речовина інгібує переважно ци-
клогеназу ІІ, забезпечуючи проти-
запальну та жарознижуючу дію, 
при цьому зводячи до мінімуму 
розвиток таких побічних ефектів, 
як кровотеча, утворення виразок і 
порушення функції нирок. Знебо-
лююча дія кетопрофену пов’язана 
з пригніченням дії брадикініну, 
який збуджує больові нервові за-
кінчення та провокує біль. Окрім 
пригнічення брадикініну, кето-
профен впливає на центральну 
нервову систему, пригнічуючи бо-
льову сприйнятливість. У плазмі 
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крові кетопрофен досягає макси-
мальної концентрації за 1 годину 
після ін’єкції та, зв’язуючись із 
протеїнами плазми крові, більше 
98% концентрується в запалених 
тканинах. Препарат виділяється в 
основному з сечею, що робить його 
найбільш придатним для лікуван-
ня порушень сечостатевої систе-
ми. У коней кетопрофен протидіє 
ефекту ендотоксину та не допус-
кає кишкового спазму, виклика-
ного брадикініном.

Щоб забезпечити швидке всмок-
тування кетопрофену та відсутність 
побічних реакцій, компанією Ін-
веса був розроблений спеціальний 
наповнювач для «Аінілу», який 
подовжує дію кетопрофену без не-
гативного впливу на організм та 
забезпечує його більш високу ак-
тивність порівняно з вітчизняними 
аналогами, що набули широкого 
розповсюдження.

Проте відносно негативний 
фактор ціни за одиницю продукції 
значно не вплинув на використан-
ня якісного препарату «Аініл», на 
що є декілька практичних причин. 
Деякі з них може назвати спів автор 
цієї статті, головний лікар вете-
ринарної медицини підприємства 
«СКІФ» Олександр Кармазін, який 

уже довгий час працює з молочною 
худобою. В своїй практичній ді-
яльності автор користується тіль-
ки перевіреними препаратами для 
досягнення швидкого та надійного 
результату в лікуванні та профілак-
тиці. Однак був час, коли потріб-
но було зменшувати кошторис на 
ветеринарні препарати, і першим 
найлегшим кроком здавалася за-
міна препаратів іноземного вироб-
ництва на більш дешеві вітчизняні 
аналоги. Було прийняте рішення 
не проводити різкої заміни, а на-
впаки, користуватися деякий час 
одночасно аналогічними препа-
ратами в однакових схемах ліку-
вання для однакових груп тварин, 
щоб переконатися в аналогічній 
дії препаратів та у тому, що праг-
нучи знизити кошторис, не втра-
чатиметься в якості препаратів і, 
відповідно, в швидкому вилікову-
ванні тварин. Цей метод і допо міг 
працівникам ТОВ «СКІФ», на від-
міну від лікарів інших компаній, 
чітко розібратися у різниці між 
«Аінілом» і вітчизняними ана-
логами. Спрямовувалося багато 
зусиль на вдосконалення схем 
лікування та профілактики, і та-
ким чином зменшено витрати на 
ветеринарні препарати. Під час 

практичного застосування було 
чітко відмічено перевагу «Аіні-
лу» над вітчизняними аналогами, 
які використовувалися. Ця пере-
вага полягала у більш швидкій 
початковій дії препарату, що до-
зволяло проводити меншу кіль-
кість ін’єкцій у курсі лікування. 
Відтоді в господарстві стали ви-
користовувати препарат «Аініл» 
у багатьох схемах лікування та 
профілактики. Зокрема, у кожній 
схемі лікування маститів присут-
ній саме «Аініл», завдяки якому 
прискорюється одужання з мен-
шою кількістю рецидивів. При 
роботі з новоотеленими тварина-
ми використовується «Аініл» для 
зменшення набряків вимені та 
піхви, у комплексному лікуванні 
надривів та попередженні виник-
нення супутніх захворювань. За-
вдяки комплексній дії препарату 
«Аініл», можливість практичного 
його застосування для покращен-
ня схем лікування та прискорення 
одужання тварин дуже широка. 
Даний препарат застосовується в 
усіх придатних для цього випад-
ках. До цього ж, компанія Інвеса 
для частого застосування випус-
кає велику упаковку – по 250 мл, 
що теж позитивно впливає на еко-
номію при його використанні.

Багато інших практикуючих 
лікарів також звертають свою 
увагу насамперед на якість пре-
парату, а не на його кінцеву ціну. 
При дещо дорожчій вартості упа-
ковки проти вітчизняних анало-
гів, вартість лікування «Аінілом» 
більш вигідна через меншу кіль-
кість введення препарату твари-
ні, що знижує стрес та приско-
рює одужання.

Спеціалісти компанії Інвеса 
з радістю поділяться з вами ре-
зультатами своїх досліджень та 
практичних здобутків лікарів ве-
теринарної медицини господарств 
України.
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