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Пресорб 

(паста для перорального застосування) 

листівка-вкладка 

Опис 

Однорідна пастоподібна маса білого кольору без запаху. 

Склад  

100 г препарату містять діючу речовину: 

гідрогель метилкремнієвої кислоти - 70,0 г. 

Допоміжну речовину: воду очищену. 

Фармакологічні властивості 

 ATC-vet класифікаційний код: QА07ВС Інші ентеросорбенти. 

Пресорб — сорбційний препарат, до складу якого входить гідрогель метилкремнієвої кислоти 

— інертна кремній-органічна сполука. Препарат ефективно адсорбує середньомолекулярні токсини 

екзо- та ендогенного походження, продукти незавершеного метаболізму, інкорпоровані 

радіонукліди та природним шляхом виводить їх з організму. Пресорб не всмоктується з кишечнику 

і не зазнає метаболічних або хімічних перетворень. 

Застосування 

Препарат застосовують для дезінтоксикації організму тварин при гастроентеритах, діареї, 

диспепсії неінфекційного походження, як додаткову терапію при захворюваннях із синдромом 

ентеротоксемії. 

Дозування 

Телятам, поросятам, собакам, котам препарат вводять перорально за допомогою 

поліетиленового шприца, або змішуючи з кормом чи питною водою, або з розчином натрію 

хлориду 0,9%. 

Доза препарату становить 0,5-1,0 г на 1 кг маси тіла.  

Телятам при диспепсії застосовують 1 раз на добу 2-3 доби поспіль шляхом випоювання, 

розводячи пасту в 1 л розчину натрію хлориду 0,9%. 

Поросятам віком до 1 місяця: за діареї застосовують препарат 2 рази на добу 1-6 діб поспіль, 

за гастроентериту — 2 рази на добу 6-10 діб поспіль, змішуючи з кормом.  

Поросятам віком 2-4 місяці за гастроентериту застосовують пасту 2 рази на добу 7 діб 

поспіль, змішуючи з кормом. 

Собакам, котам препарат застосовують як додаткову терапію при захворюваннях із 

синдромом ентеротоксемії 3 рази на добу 3-9 діб поспіль за 1-1,5 годин до годівлі. 

Протипоказання 

Відсутні. 

Застереження 

При одночасному застосуванні з іншими засобами слід враховувати, що препарат може 

послаблювати дію останніх. 

Форма випуску 

Пакети з матеріалу пакувального трьохшарового, по 10 г у картонних пачках по 10 або 20 шт. 

Мішки з поліетилену високого тиску, по 1, 2 або 5 кг у картонних коробках. 

Зберігання 

Зберігати при температурі від 2 до 30 
о
С.  

Не заморожувати. Після розкриття тримати у щільно закритій тарі. 

Термін придатності препарату — 3 роки. 

Для застосування у ветеринарній медицині! 

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту 

ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ» 

03680, м. Київ, вул. Радищева, 3, УКРАЇНА 


