
Mentofin®  – effective respiratory diseases prevention

Р
е сп ір ат орн і 	 з а х в о 
рювання	 з	 кожним	 ро
ком	 стають	 усе	 важче	
контро	льованими	 і	 ма

ють	як	бактеріальне,	так	і	вірусне	
походження.	 Саме	 вони	 є	 основ
ною	 причиною	 зменшення	 ваги	
тварин,	смертності	й	економічних	
втрат	 у	 тваринництві	 і	 птахівни
цтві.	

Сьогодні	 широко	 використову
ються	 антибіотики	 як	 широкого	
спектру	 дії,	 так	 і	 пролонговані.	
Але	 і	 вони	 не	 можуть	 повністю	
пом’якшити	 перебіг	 респіратор
них	 захворювань.	 Небезпечними	
є	 залишки	 антибіотиків	 у	 м’ясі,	
яке	 споживають	 люди,	 а	 також	
резистентність	 бактерій	 до	 ан

тибіотиків,	 що	 змушує	 шукати	
альтернативні	 шляхи	 вирішення	
проблеми.	 Окрім	 цього,	 респіра
торний	 синдром,	 який	 виник	 у	
молодняку,	 характеризується	 тра
хеальними	 хрипами,	 носовими	
витоками,	 важким	 диханням,	 ін
коли	кон’юнктивітом	і	синуситом.	
Ураження	трахеї	супроводжується	
утворенням	інтратрахіальної	сли
зової	пробки,	яка	викликає	задуху.	
Аналогічні	зміни	виникають	за	ві
русних	захворювань.	Якщо	основ
ним	 чинником	 розвитку	 респіра
торного	захворювання	є	бактерія,	
то	за	допомогою	антибіотика	мож
на	 усунути	 клінічні	 ознаки	 роз
витку	хвороби.	При	вірусних	про
явах	 респіраторки	 такі	 симптоми	

антибіотиком	 не	 локалізувати,	
адже	відомим	є	факт,	що	на	віруси	
вони	не	діють.	Для	вирішення	цієї	
проблеми	можна	застосувати	про
граму	вакцинацій	проти	вірусів	та	
бактерій.	Крім	того,	одним	із	чин
ників,	 що	 супроводжує	 респіра
торні	проблеми,	є	висока	темпера
тура	в	приміщенні,	причому,	коли	
вентиляція	працює	на	максимумі,	
це	 призводить	 до	 важкого	 дихан
ня,	 поганого	 споживання	 корму,	
смертності.	

У	 таких	 випадках	 можна	 засто
совувати	 препарат	 Mentofin®,	 який	
виробляє	 фірма	 EWABO.	 Mentofin®	
забезпечує	 альтернативну	 й	 ефек
тивну	 стратегію	 профілактики	 та	
легкого	 перебігу	 респіраторних	 за
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хворювань	 тварин	 і	 птиці.	 Всі	 на
укові	дослідження	щодо	даного	пре
парату	підтвердили	ефективність	дії	
проти	патогенної	мікрофлори	різної	
етіології.	 Цей	 продукт	 безпечний	
для	 використання	 у	 всіх	 напрямах	
тваринництва	та	птахівництва.

Mentofin®	–	це	розчинний	у	воді	
концентрат,	 який	 складається	 із	
ефірних	 олій	 рослинного	 похо
дження	 і	 сапоніну.	 Головні	 ком
поненти	 –	 ефірні	 олії	 евкаліпту	 і	
м’яти.	

Олії	 евкаліпту	 наділені	 бакте
рицидною	 і	 фунгіцидною	 влас
тивістю.	 Вони	 гальмують	 цикло
оксигенез,	 основний	 фермент	 на	
шляху	 простагландину,	 і	 мають	
протизапальні	якості;	більш	того,	
гарно	 допомагають	 при	 кашлі.	
Пер		оральне	 застосування	 евка
ліптових	 олій	 ефективне	 при	 за
паленні	 горла,	 жару,	 кашлі	 та	 ка
таральному	 бронхіті.	 Головний	
компонент	(цинеол)	зупиняє	виді
лення	 певних	 «молекулкур’єрів»,	
так	 званих	 посередників	 запаль
них	 реакцій,	 таким	 чином	 попе
реджаючи	утворення	та	виділення	
слизу.

Ментол,	 спиртова	 частина	 олії	
м’яти,	 діє	 як	 локальний	 анестезу
ючий	засіб.	Застосування	ментолу	
внутрішньо	допомагає	при	ларин
гіті	 і	 бронхіті.	 Експерименталь
но	 було	 доведено,	 що	 Mentofin®	
ефективний	проти	вірусу	хвороби	
Ньюкасла	 та	 мікоплазми	 свиней.	
Компоненти	 сапоніну	 «відповіда
ють»	за	повне	розчинення	у	воді	та	
стабільність	розчину	Mentofin®.	

ПеРевАги Mentofin®

	Більш	ефективна	профілактика	
респіраторних	захворювань.

	Пом’якшує	 перебіг	 вірусних	 за
хворювань	і	вторинних	бактері
альних	інфекцій.

	Посилює	 поствакцинальний	
імунітет.

	Ефективна	 дезінфекція	 повітря	
та	води.

	Безпечний!	 Під	 час	 застосуван
ня	 не	 впливає	 на	 ефективність	
антибіотиків.

	Полегшує	 симптоми	 теплового	
стресу.

Mentofin®	 можна	 застосовувати	
для	 загальної	 та	 спеціальної	 про
філактики.

Загальна профілактика	 –	 вико
ристовувати	 для	 питної	 води,	 ре
гулярної	 профілактики	 респіра
торних	проблем	усіх	видів	тварин	
і	 птиці.	 Цей	 метод	 безпечний	 та	
економічний.	 Він	 сприяє	 скоро
ченню	фармакологічної	активнос
ті	небажаних	речовин.

Спеціальна профілактика	–	про
філактика	 респіраторних	 про
блем,	 що	 належать	 до	 поствак
цинальних	 реакцій.	 Mentofin®	
можна	 застосовувати	 через	 2–3	
дні	після	проведення	вакцинацій	
живою	вакциною	проти	хвороби	

Ньюкасла,	інфекційного	бронхі
ту,	 пташиного	 грипу,	 інфекцій
ного	 ларинготрахеїту,	 а	 також	
при	 лікуванні	 і	 профілактиці	
мікоплазми	свиней,	АПП,	пасте
рильозу.

Окрім	 застосування	 препарату	
через	 воду,	 Mentofin®	 можна	 ви
користовувати	 шляхом	 розпилю
вання	та	розбризкування	за	допо
могою	 аерозольного	 генератора.	
Цей	 метод	 рекомендується	 для	
швидкого	 послаблення	 респіра
торних	симптомів.	Розпилювати	в	
присутності	тварин	і	птиці.

Таке	 застосування	 препарату	
дає	 можливість	 полегшити	 пост
вакцинальні	 ускладнення	 та	
більш	 безпечно	 перенести	 високу	
температуру,	щоб	тварини	та	пти
ця	 не	 відмовлялися	 від	 корму	 та	
споживали	його	в	повному	обсязі,	
що	 в	 свою	 чергу	 призведе	 до	 нор
мального	набирання	ваги,	а	також	
запобігатиме	 тепловому	 стресу	 і	
загибелі	тварин	і	птиці.
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