
Using «Menbutil» in ketosis – fast and reliable results

О
станнім часом такі 
розлади травлення, як 
кетози, зустрічаються 
майже в усіх господар-

ствах із молочним напрямком тва-
ринництва, а в свинарських тіль-
ки почали звертати увагу на такі 
проблеми. Хоча причинами даних 
розладів є порушення годівлі, час-
то боротися з наслідками потрібно 
саме ветеринарним лікарям. 

До вирішення проблем обмі-
ну речовин потрібно підходити 
комплексно, змінюючи годівлю, 
умови утримання та проводжуючи 
підтримуючу терапію, спрямова-
ну на підвищення обміну речовин, 
покращення перетравлення про-
теїнів та загальної резистентності 
організму.

Часто причиною кетозів є над-
лишкове концентратне живлення, 
недостача енергії в раціоні в най-
більш критичні періоди життя та 
продуктивності, низька якість 

основ ного корму і стреси. Для та-
ких випадків існують швидкі рі-
шення виправлення ситуації, од-
ним із яких є препарат «Менбутил» 
(Animedica). 

Показаннями для застосування 
цього препарату є захворюван-
ня та профілактика захворювань 
органів травлення і порушень об-
міну речовин, таких як токсемії, 
кетоз, послаблення та відсутність 
апетиту, печінкова недостатність і 
дисфункція підшлункової залози, 
отруєння, кольки та надмірна го-
дівля, а також закрепи.

Унікальність «Менбутилу» поля-
гає в тому, що його можна задавати 
практично всім видам тварин (окрім 
родини кошачих), крім того, препа-
рат швидко діє і відновлює організм, 
під час застосування відсутній пері-
од очікування по молоку та м’ясу.

Якщо досконало проаналізува-
ти механізм дії даного препара-
ту, можна зрозуміти, чому він на 

практичному досвіді показав кра-
щі результати для зниження рівня 
кетонових тіл у крові та стимуля-
ції роботи шлунково-кишкового 
тракту й обміну речовин.

Впливаючи на шлунок, «Мен-
бутил» збільшує секрецію пепси-
ногену, що призводить до більш 
швидкого розщеплення протеїнів 
на менші пептиди. Подальша дія 
на підшлункову залозу призво-
дить до збільшення секреції трип-
синогену, який забезпечує розще-
плення пептидів на амінокислоти, 
що позитивно впливає при кон-
центратному типі годівлі і до-
зволяє швидко перетравити над-
лишковий протеїн. Пропорційне 
розщеплення ліпідів та вуглеводів 
під дією панкреатичних ензимів 
призводить до підтримання енер-
гетичного балансу в організмі при 
введенні енергетичних речовин у 
корм та їх швидкому всмоктуван-
ню та розпаду. 

Застосування «Менбутилу» при кетозі. 
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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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Вплив на печінку і жовчний мі-
хур полягає в збільшенні секреції 
жовчі в кількісному вираженні та 
в якісному складі, що в свою чергу 
призводить до підвищення мета-
болізму, знешкодження та виве-
дення токсичних продуктів обмі-
ну. Збільшення виділення жовчі в 
дванадцятипалу кишку позитивно 
впливає на емульгацію жирів та ак-
тивацію харчових ліпаз, що в свою 
чергу регулює енергетичний обмін.

Практичне використання «Мен-
бутилу» при зміні годівлі у телят та 
при кетозі у ВРХ і свиней показало 
швидкий та надійний результат. 
Звичайно, марно сподіватися на 
те, що достатньо тільки застосу-
вання препарату без допоміжної 
підтримуючої терапії та знищен-
ня причини захворювання. Допо-
міжна терапія у вигляді введення 
кальцієвих продуктів, продуктів, 
які прискорюють обмін речовин, 
вітамінних, енергетичних, гепато-
протекторних препаратів значно 
посилює дію «Менбутилу» та при-
скорює повне одужання тварини.

В багатьох господарствах Укра-
їни вже переконалися у дієвості 
цього препарату. Деякі дані прак-
тичного використання «Менбу-
тилу» можемо подати на досвіді 
господарств України молочного 
напрямку скотарства.

Першим прикладом викорис-
тання препарату «Менбутил» було 
його застосування у лікуванні ке-
тозів і порушень травлення у корів 
у передотельний та післяотельний 
періоди. При візуальному вияв-
ленні пригнічення тварин їм було 
проведено діагностичне дослі-
дження на рівень кетонових тіл у 
крові за допомогою глюкометра з 
функцією кетометра та у молоці за 
допомогою експрес-тест-смужок 
ВНВ-тест (компанії «Інвеса»). 
Тваринам із підвищеним рівнем 
кетонових тіл проводили комп-
лексне лікування за такою схемою:
1) Менбутил – внутрішньовенно, 

1 мл на 20 кг маси тіла; пропі-
ленгліколь – орально, 500 мл; 
Гепавекс Плюс – орально, 1 мл 
на 10 кг маси тіла.

2) Через 4–6 годин – Кальцитат –  
внутрішньовенно; Оліговіт – 
внутрішньомязево.

3) Наступного дня – Кальцитат, 
Гепавекс та пропіленгліколь.

4) Через добу – Менбутил – вну-
трішньовенно, 1 мл на 20 кг маси 
тіла; пропіленгліколь – орально, 
500 мл; Гепавекс Плюс – ораль-
но, 1 мл на 10 кг маси тіла.
Наступного дня після лікуван-

ня було проведено додаткове об-
стеження, яке показало різке зни-
ження рівня кетонових тіл у крові 

(від 4,0 до 0,7 мкмоль). Додаткові 
дослідження довели аналогічні 
результати. В подальшому продо-
вжували змінювати рівень годівлі 
в бік підвищення енергії в раціоні 
та покращення перетравлюванос-
ті, оскільки дія «Менбутилу» не 
є подовженою і тільки стимулює 
власні функції організму, що не 
надає шкоди його власним фер-
ментативним функціям.

Іншим практичним дослідом 
було застосування «Менбутилу» 
телятам при переході з молозива 
на ЗЦМ та переводі в групу доро-
щування і зміні корму. В даний 
період спостерігали зниження 
споживання корму та розлади 
травлення. Для лікування негай-
но застосували «Менбутил» – дво-
кратно, з інтервалом в одну добу, 
Гепавпекс Плюс для підтримання 
функції печінки та Аколан (ко-
лістин) для профілактики наша-
рування бактеріальних кишкових 
інфекцій, які могли виникну-
ти при поганому перетравленні 
корму, його застої та ослабленні 
організму. Завдяки проведеному 
лікуванню вдалося зберегти 100% 
відлучених телят, і таку схему було 
введено для профілактики при 
будь-якій зміні годівлі та відлу-
ченні телят.

Досліди з використання «Мен-
бутилу» при набряковій хворобі 
поросят будуть описані в най-
ближчому номері.

Для того щоб досягти макси-
мальних результатів у вирішенні 
проблем обміну речовин у тварин, 
потрібно проводити комплексні 
заходи з використанням препара-
тів, які будуть усувати причини 
розладів та їх критичні симптоми 
та сприяти швидкому одужанню.

Ми проводимо практичні до-
сліди для того, щоб господарства 
України завжди мали нову інфор-
мацію й ефективні методи ліку-
вання та профілактики.
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