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ВИЗНАЧЕННЯ

Суміші з одної або більше діючих речовин зазвичай 
у підхожих основах або середовищах, підготовлені 
для полегшення давання діючих речовин тваринам. 
Вони використовуються виключно в приготуванні 
лікувальних кормових добавок.

Премікси бувають у гранульованому, порошково-
му, м'якому та рідкому вигляді. У разі використан-
ня у вигляді порошків або гранул вони мають бути 
сипкими та гомогенними; у разі звичайної обробки 
не допускається утворення агрегатів. У разі вико-
ристання в рідкій формі вони мають бути гомоген-
ними суспензіями або розчинами, які можуть бути 
одержані з тиксотропних гелів або структурованих 
рідин. Розмір частинок та інші властивості мають 
бути такими, щоб гарантувати однорідний розподіл 
діючих речовин або речовини в кінцевому засобі. 
Якщо немає інших обґрунтувань та дозволів, згід-
но з інструкцією для застосування вміст преміксу у 
вигляді гранул або порошку в лікувально-кормовій 
добавці має становити не менше 0.5 %.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва, пакування, зберігання та реа-
лізації преміксів лікувальних кормових добавок для 
застосування у ветеринарній медицині мають бути 
вжиті відповідні заходи, які забезпечують необхідну 
мікробіологічну чистоту; відповідні рекомендації 
наведено у статті «Мікробіологічна чистота несте-
рильних фармацевтичних препаратів і субстанцій для 
фармацевтичного застосування» (5.1.4).

Діючі речовини. Якщо немає інших обґрунтувань та 
дозволів для існуючих преміксів, діюча речовина, 
призначена для введення у премікс лікувальний, 
має:
— витримувати вимоги відповідної монографії Фар-

макопеї;
— витримувати вимоги загальної монографії «Лікар-

ські засоби, одержані за допомогою ферментації», 
особливо розділу «Біотехнологічне очищення», 

якщо це продукт ферментації, не наведений у від-
повідній монографії Фармакопеї.

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Для гранульо-
ваних або порошкових преміксів не більше 15.0 %, 
якщо не обґрунтувано та не дозволено інше. 3.000 г 
преміксу висушують у сушильній шафі за темпера-
тури 105 °С протягом 2 год.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають інструкції з приготування 
лікувально-кормових добавок із даного преміксу та 
кормових наповнювачів, а також інформацію, мож-
на чи ні премікс гранулювати з кормом, та критичні 
параметри даного процесу (наприклад, максималь-
на температура).


