НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

ПЕРЕЛІК ДІАГНОСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Лабораторія проводить дослідження на
арахноентомозні захворювання
Жуйні тварини: Саркоптоз, псороптоз,
демодекоз, гіподермоз, естроз, вольфартіоз,
гематопіноз, бовікольоз, сифункулятоз;
Свині: Гематопіноз, саркоптоз, демодекоз;
Коні: Ринестроз, гастрофільоз;
Кролі: Саркоптоз, псороптоз, вольфартіоз,
хейлетіоз;
Пушні тварини: Отодектоз, саркоптоз,
нотоєдроз, демодекоз, хейлетіоз;
Птиця: Кнемідокоптози,
дерманисіоз,сирингофілез, малофагози.

ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ
САНІТАРІЇ ТА ПАРАЗИТОЛОГІЇ

Вітає Вас і запрошує до співробітництва!
Пропонуємо зацікавленим юридичним тa
приватним особам, лікарям ветеринарної
медицини, заводчикам племінних тварин та
виробникам тваринницької продукції, кормів
та кормових добавок перелік послуг щодо
діагностичних досліджень, науковий
супровід та консультативну допомогу з
питань діагностики, профілактики та
лікування екто- та єндопаразитарних хвороб
тварин і птиці, проведення комплексних
ветеринарно-санітарних заходів (у т.ч.
дезінфекції) при профілактиці та ліквідації
інфекційних захворювань тварин.
Гарантуємо проведення достовірних
досліджень у стислі строки!

ПЕРЕЛІК ДІАГНОСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Лабораторія проводить дослідження на
протозоози
Жуйні тварини: Бабезіоз, піроплазмоз,
тейлеріоз, єймеріоз, токсоплазмоз,
саркоцистоз, криптоспорідіоз, трихомоноз,
анаплазмоз.
Свині: Піроплазмоз, бабезіоз,
єймеріоз,саркоцистоз,трихомоноз,
балантідіоз;
Коні: Піроплазмоз,нуталіоз, парувальна
хвороба коней;
Кролі: Єймеріоз;
Пушні тварини: Піроплазмоз, бабезіоз,
єймеріоз, саркоцистоз, токсоплазмоз;
Птиця: Єймеріоз, гістомоноз.

Лабораторія проводить дослідження на
гельмінтози
Жуйні тварини: Фасціольоз, парамфістоматоз,
дікроцеліоз, цистіцеркози, єхинококоз, ценуроз,
монізеоз, авітеліоз, діктиокаулез, телязіоз,
онхоцеркоз, стронгілоїдоз;
Свині: Фасціольоз, цистіцеркоз, єхінококоз,
аскаридоз, метостронгілез, трихінелез,
стронгілоїдоз;
Коні: Стронгілоїдоз, онхоцеркоз, оксиуроз;
Кролі: Дикроцеліоз, фасціольоз, цистіцеркоз,
трихостронгілез;
Пушні тварини: Опісторхоз, дифилоботріоз,
дипилідіоз, єхінококоз, теніїдоз, токсокароз,
анкилостоматидоз, трихінелез и др.
Птиця: ростогонімози, єхіностоматидози.

Лабораторія проводить дослідження:
- визначення рівня бактеріальної контамінації
об’єктів ветеринарного нагляду;
- проведення дезінфекції об’єктів тваринництва;
- визначення бактерицидних властивостей
дезінфікуючих препаратів щодо еталонних та
епізоотичних культур мікроорганізмів;
- розробка схем проведення профілактичної та
вимушеної
дезінфекції
у
тваринницьких
господарствах різних форм власності;
- комплексний контроль якості проведених
ветеринарно-санітарних
заходів
на
тваринницьких підприємствах;
ветеринарне
обслуговування
сільськогосподарських тварин з використанням
пробіотиків.

Дезінфікуючий засіб «ДЗПТ-2»
універсальний, високоефективний,
екологічно безпечний препарат для
ветеринарної медицини
Реєстраційне посвідчення
№АВ-02329-03-11 від 01.06.2011 р.

Дезінфектант проявляє бактерицидну,
туберкулоцидну, віруліцидну, фунгіцидну,
дезінвазійну дію. Не містить високотоксичних
сполук; добре розчиняється у воді.

Пробіотик«Болмол»
Реєстраційне посвідчення
№ВВ-00246-02-07/1 від 07.04.2015 р.
Препарат відновлює мікрофлору шлунку
після проведення антибактеріальної терапії;
підвищує імунітет; нормалізує діяльність
шлунково-кишкового тракту; покращує
обмінні процеси в організмі; підвищує
засвоюваність кормів; стимулює ріст і
розвиток тварин та птиці; сприяє
підвищенню приросту тварин та птиці.
Пробіотик застосовують при шлунковокишкових захворюваннях із симптомами
діареї; у комплексному лікуванні гострих
кишкових інфекцій; як дієтичний засіб для
підвищення секреторної діяльності шлунку і
кишечнику; при стресах; при переведенні
тварин і птиці на основний раціон годівлі.

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З
ЕКТОПАРАЗИТАМИ, ЭНДОПАРАЗИТАМИ,
ЗООФІЛЬНИМИ МУХАМИ ТА ГНУСОМ У
ЛАБОРАТОРІЇ РОЗРОБЛЕНО РЯД
ІННОВАЦІЙНИХ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПРЕПАРАТІВ:
ДІПТОЦИД – феромонна принада для
боротьби з зоофільними двокрилими у
приміщеннях, літніх таборах
тваринницьких, фермерських та
індивідуальних господарствах.
Принада володіє
гострою
інсектицидною дією по
відношенню до
двокрилих при
переважно кишковому
способі впливу і
зберігає свою
активність до місяця.
ЕКТОЦИД - засіб який пагубно впливає на
ектопаразитів сільськогосподарських та
свійських тварин (воші, блохи, пухоїди,
підшкірні овода, коростяні, гамазові та
іксодові кліщі).
АКАРИНОЦИД – новий
високоефективний засіб
проти ектопаразитів тварин
та птиці. Засіб
«Акариноцид»
використовують для
боротьби з червоним
курячим кліщем,
комплексом гнусу,
коростяними, гамазовими
та іксодовими кліщами.
РАТЛОН – принада для боротьби з

мишовидними гризунами. Принада

застосовується
в житлових, промислових
та не
житлових приміщеннях і
навколо них (каналізація,
водостоки,
сільськогосподарські буді
влі, житлові приміщення,
магазини, склади).
ВЕРМАЛЬ – ангельмінтний препарат
широкого спектру дії для індивідуальної або
групової дегельмінтизації жуйних
тварин,свиней,м’ясо їдних тварин, птиці та
риб.

КОНТАКТИ
Адреса: ННЦ „ІЕКВМ“
вул. Пушкінська, 83 м. Харків, Україна, 61023
Факс: (057) 704-10-90
З пропозиціями звертайтесь:

Палій Анатолій Павлович
завідувач лабораторії, док. вет. наук

тел.: (057) 707-20-03;
066-225-34-34
е-mail: paliy.dok@gmail.com;
Машкей Алла Миколаївна
провідний науковий співробітник лабораторії,
канд. вет. наук

тел.: (057) 707-20-15
е-mail: mashkey.52@gmail.com
Гужвинська Світлана
Олександрівна
провідний науковий співробітник лабораторії,
канд. с.-г. наук

тел.: 097-043-54-77

