
«Menbutil» – effectively helps to solve digestive problems

О
станнім	 часом	 спеці-
алісти	 ветеринарної	
медицини	 свиногоспо-
дарств	 дедалі	 частіше	

стикаються	 із	 такими	 розладами	
травлення	у	тварин,	як	метеоризм,	
копростаз,	діарея,	відсутність	апе-
титу	 та	 відмова	 від	 корму.	 Нерід-
ко	 причинами	 цих	 ускладнень	 із	
здоров’ям	свиней	є	неякісна	годів-
ля,	 неправильно	 збалансовані	 ра-
ціони,	 гіпофункція	 підшлункової	
залози,	 гіпомоторика	кишечнику,	
дисфункція	 печінки,	 неврологіч-
ні,	метаболічні	та	ендокринні	по-

рушення	 та	 ін.	 Особливо	 гостро	
стоїть	 питання	 розладів	 травлен-
ня	 в	 лактуючих	 свиноматок.	 Ре-
зультат	маємо	такий:	розлади трав-
лення ► відсутність апетиту ► 
агалактія ► гіпоглікемія та висна-
ження поросят ► економічні збитки.	
Також	ця	проблема	є	актуальною	й	
при	вирощуванні	поросят	різнові-
кових	груп.

На	ринку	України	представлено	
багато	 препаратів	 для	 запобіган-
ня	 та	 лікування	 вищезазначених	
ускладнень	 із	 здоров’ям	 свиней	
(антибіотики,	 вітаміни,	 глауберо-

ва	 сіль	 тощо).	 Проте	 жоден	 із	 них	
не	 в	 змозі	 комплексно	 вирішити	
всі	проблеми.

Спеціалісти	 компанії	 «Інвеса»	
розробили	 й	 зареєстрували	 уні-
кальний	 продукт	 –	 «Менбутил»,	
який	 не	 має	 аналогів	 в	 Україні.	
Показаннями	 для	 застосуван-
ня	 препарату	 є	 захворювання	 та	
профілактика	 захворювань	 орга-
нів	 травлення	 і	 порушень	 обміну	
речовин,	 таких	 як	 токсемії,	 діа-
реї	 та	 відсутність	 апетиту,	 печін-
кова	 недостатність	 і	 дисфункція	
підшлункової	 залози,	 отруєння,	

Препарат «Менбутил» –  
швидка і безпечна допомога
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Табл. Результати дослідження, проведені у ТОВ «Універсалік» із застосуванням препарату «Менбутил»

кольки	 та	 надмірна	 годівля,	 а	 та-
кож	запори.

Унікальність	 даного	 препара-
ту	полягає	у	тому,	що	його	можна	
задавати	 практично	 всім	 видам	
тварин	(окрім	родини	кошачих),	й	
очікувати	 швидкої	 дії,	 швидкого	
відновлення	 організму	 та	 відсут-
ності	періоду	очікування	по	моло-
ку	та	м’ясу.

Якщо	розібратися	у	механізмі	дії	
даного	 препарату,	 стане	 зрозуміло,	
чому	 на	 практичному	 досвіді	 він	
показав	 найкращі	 результати	 по	
стимуляції	роботи	шлунково-киш-
кового	 тракту	 та	 обміну	 речовин.	
Впливаючи	 на	 шлунок,	 «Менбу-
тил»	збільшує	секрецію	пепсиноге-
ну,	 що	 призводить	 до	 більш	 швид-
кого	 розщеплення	 протеїнів	 на	
менші	 пептиди.	 Подальша	 дія	 на	
підшлункову	 залозу	 призводить	 до	
збільшення	 секреції	 трипсиноге-
ну,	 який	 забезпечує	 розщеплення	
пептидів	 на	 амінокислоти,	 що	 по-
зитивно	 впливає	 на	 органи	 трав-
лення	 тварин	 при	 концентровано-
му	 типі	 годівлі	 і	 дозволяє	 швидко	
перетравити	надлишковий	протеїн.	
Пропорційне	 розщеплення	 ліпідів	
та	 вуглеводів	 під	 дією	 панкреатич-
них	 ензимів	 призводить	 до	 під-
тримання	енергетичного	балансу	в	
організмі	 при	 введенні	 енергетич-
них	речовин	у	корм	та	їх	швидкому	
всмоктуванню	та	розпаду.	

Вплив	 на	 печінку	 та	 жовчний	
міхур	полягає	в	збільшенні	секре-

ції	жовчі	в	кількісному	вираженні	
та	 в	 якісному	 складі,	 що	 в	 свою	
чергу	 призводить	 до	 підвищення	
метаболізму,	 знешкодження	 та	
виведення	 токсичних	 продуктів	
обміну.	 Збільшення	 виділення	
жовчі	 в	 дванадцятипалу	 кишку	
позитивно	впливає	на	емульгацію	
жирів	 та	 активацію	 харчових	 лі-
паз,	що	в	свою	чергу	регулює	енер-
гетичний	обмін.

Практичне	використання	«Мен-
бутилу»	 в	 свиногосподарствах	
України	 показало	 дуже	 гарні	 ре-
зультати.	 Деякими	 спостережен-
нями	 щодо	 застосування	 препа-

рату	 з	 проведених	 дослідів	 у	 ТОВ	
«Універсалік»	 (Львівська	 обл.,	
с.	 Криниця)	 поділився	 співавтор	
даної	 статті	 Ігор	 Іванович	 Дідун	
(гол.	лікар	ТОВ	«Універсалік»).
1.	У	 першому	 випадку	 препарат	

«Менбутил»	 був	 застосований	
трьом	 свиноматкам	 із	 причини	
відмови	 від	 корму	 без	 видимих	
клінічних	 ознак	 у	 дозі	 1	 мл	 на	
10	 кг	 живої	 ваги.	 Результат	 –	 у	
двох	 свиноматок	 відновлення	
апетиту	 через	 2	 год.	 після	 вве-
дення	 ін’єкції	 без	 потреби	 про-
ведення	 повторної	 ін’єкції,	 в	
одному	 випадку	 –	 відновлення	
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Назва груп
К-ть поросят 

(у середньому в 
гнізді), гол.

Середня вага 1 поросяти 
при народженні (загаль-
на вага всіх поросят), кг

К-ть відлучених поросят 
(у середньому в гнізді), 

гол.

Середня вага від-
лучених поросят на 

28-й день (та загальна 
вага всіх відлучених 

поросят), кг

Дослід	(3	свиноматки)	вве-
дення	«Менбутилу»	одразу	
після	опоросу	одноразово	в	
дозі	1	мл	на	10	кг	живої	ваги

40	(13,33) 1,350	(54	кг) 38	(12,67) 8,2	(311,60)

Контроль	(3	свиноматки)	без	
використання	«Менбутилу»

38	(12,67) 1,400	(53,2) 35	(11,67) 7,8	(273,00)

Різниця +2	(+0,66) –0,05	(+0,8) +3	(+1) +0,4	(+38)



апетиту	 через	 2	 год.	 після	 вве-
дення	 з	 необхідністю	 повтор-
ного	 введення	 через	 24	 год.	 для	
закріплення	 терапевтичного	
ефекту.

2.	Другий	випадок	лікування	сви-
номатки	 –	 клінічно	 виражений	
копростаз.	 Після	 проведення	
терапії	 препаратом	 «Менбутил»	
у	 дозі	 1	 мл	 на	 10	 кг	 живої	 ваги	
дворазово	 з	 інтервалом	 24	 го-
дини	 розлади	 травлення	 було	
усунено,	 моторика	 кишечнику	
повністю	відновлена.

3.	Ще	 у	 трьох	 випадках	 препарат	
«Менбутил»	 як	 контроль	 за-
стосований	 свиноматці	 для	 по-
кращення	лактації	 та	молочних	
показників.	 Результати	 даного	
дослідження	відображені	в	табл.
Виходячи	 з	 даних	 табл.,	 можна	

порахувати	 економічну	 ефектив-
ність	 препарату:	 було	 затрачено	
на	 контрольну	 групу	 50	 мл	 «Мен-
бутилу»	 =	 220,00	 грн.	 Отримано	
додатково	на	три	свиноматки	38	кг	
ваги	поросят	на	відлучці.	Врахову-
ючи	ринкову	вартість	1	кг	поросят	
на	відлучці	в	межах	80,00	грн.	(мі-
німально),	проводимо	математич-
ний	розрахунок:
1.	80,00	грн.	(ринкова	вартість	1	кг	

відлученого	поросяти)	×	38,00	кг	
(додатково	отримано	кг	поросят	
із	дослідної	групи	трьох	свинома-
ток,	 яким	 застосовували	 «Мен-
бутил»)	=	3	040,00	грн.	(додатково	
отримано	грн.	із	дослідної	групи	
трьох	свиноматок,	яким	застосо-
вували	«Менбутил»).

2.	3	040,00	грн.	(додатково	отрима-
но	 грн.	 із	 дослідної	 групи	 трьох	
свиноматок,	яким	застосовували	
«Менбутил»)	–	220,00	грн.	(затра-
ти	в	грн.	на	використання	«Мен-
бутилу»)	 =	 2	 820,00	 грн.	 (чистий	
прибуток	у	грн.	 із	дослідної	гру-
пи	трьох	свиноматок).

3.	2	 820,00	 грн.	 (чистий	 прибуток	
у	 грн.	 із	 дослідної	 групи	 трьох	
свиноматок)	÷	3	(свиноматки)	=	
940,00	 грн.	 (чистий	 прибуток	 з	
однієї	свиноматки).
Отже,	 в	 даному	 випадку	 чистий	

прибуток	 склав	 940,00	 грн.	 на	 1	
свиноматку.	Таким	чином,	виходя-
чи	з	проведеного	досліду,	доведено	
дуже	 високу	 економічну	 ефектив-
ність	 «Менбутилу»	 при	 обробці	
свиноматок	одразу	після	опоросу.

Також	 варто	 відмітити,	 що	
«Менбутил»	 з	 успіхом	 застосову-
ють	 поросятам	 при	 відсутності	
апетиту,	 діареях,	 копростазах,	

поросятам,	 які	 відстають	 у	 рос-
ті	 тощо,	 де	 даний	 препарат	 також	
справляє	результативний	терапев-
тичний	вплив.

Ефективний	 досвід	 викорис-
тання	 препарату	 «Менбутил»	 до-
ведено	 такими	 господарствами,	
як	ТОВ	«Універсалік»,	ФГ	«Едем»,	
ТОВ	 «Генетик	 Сервіс»,	 ТОВ	 «Ко-
телеве»,	 ТОВ	 «Гірсам»,	 ТОВ	 «Ко-
лосок»,	 ТОВ	 «Чебені	 плюс»,	 ТОВ	
«Камчатка»,	 ПРАТ	 ім.	 Шевченка	
та	багато	інших	різної	форми	влас-
ності.

Досліди	 з	 використання	 «Мен-
бутилу»	 при	 набряковій	 хворобі	
поросят	 будуть	 описані	 в	 наступ-
ному	номері	журналу.

Щоб	досягти	максимальних	ре-
зультатів	 у	 вирощуванні	 свиней,	
потрібно	 проводити	 комплексні	
заходи	 з	 використанням	 таких	
препаратів,	 які	 усуватимуть	 при-
чини	 розладів	 здоров’я	 тварин	 та	
їх	критичні	симптоми	й	сприяти-
муть	швидкому	одужанню.	

Ми	проводимо	практичні	дослі-
ди	 для	 того,	 щоб	 допомогти	 гос-
подарствам	 України	 отримувати	
нову	 інформацію	 щодо	 ефектив-
них	 методів	 лікування	 та	 профі-
лактики	тварин.
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Склад: 1 мл препарату містить діючу речовину менбутон — 100 мг. 
Застосування: препарат застосовують для великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, кіз та собак у комплексній 
схемі лікування хвороб печінки та інших неінфекційних, інфекційних і паразитарних захворювань, які супрово-
джуються ураженням гепатобіліарної системи та розвитком внутрішньо- і позапечінкового холестазу, синдромів 
недостатності екзокринної функції підшлункової залози та мальдигестії, захворювань шлунка, що перебігають 
зі зниженою секрецією шлункового соку (гіпоацидний гастрит), хвороб, які супроводжуються гіпо- або анорексією.

Менбутил  100 мг/мл
Розчин для ін’єкцій
для великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, кіз 
та собак
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