
Az Atonyl hatóanyaga megköti az acetilkolin gátlásáért 
felelős acetilkolin-észterázt, így az acetilkolin – mely 
a bélmozgás legfőbb kiváltója - hatványozottan és 
természetes módon fejti ki hatását a simaizmokban.

PÖRGESSE FEL 
AZ EMÉSZTÉST!
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atonyl
1,5 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

NEOSZTIGMIN TARTALMÚ OLDATOS INJEKCIÓ  
SZARVASMARHA, JUH, KECSKE ÉS LÓ SZÁMÁRA

HIÁNYPÓTLÓ KÉSZÍTMÉNY:
• direkt motilitásfokozó hatás
• több órás hatástartam 



A neosztigmin  
hatásmechanizmusa
HATÓANYAG: Neosztigmin-metilszulfát (1,5 mg/ml)
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Neuromuszkuláris junkció: acetilkolin-felszabadulás 
és az acetilkolin-észteráz működése

Neosztigmin és acetilkolin-észteráz kapcsolódás  
a neuromuszkuláris junkcióban

A neuromuszkuláris  
junkció működése

A kolinerg idegvégződéseken ingerület hatására 
acetilkolin-felszabadulás történik, ennek segítségével 
az impulzus áttevődik az izomvégződésre, ez pedig 
az izomrost összehúzódásához vezet. A folyamatot 
az acetilkolin-észteráz enzim szabályozza, mely gátló 
enzimként az acetilkolint acetátra és kolinra bontja, 
ezzel inaktiválva azt. 

A neosztigmin  
hatásmechanizmusa

A neosztigmin kolinészteráz-gátló vegyület, mely  
a kolinészteráz enzimhez kapcsolódva 
megakadályozza az acetilkolin neurotranszmitter 
lebontását, ezzel serkenti az izomösszehúzódást.  

Az Atonyl hatóanyaga közvetlenül a simazimom működésére fejti ki hatását, igy direkt módon stimulálja azt.  
A neosztigmin tartós és erős kovalens kötéssel kapcsolódik a bontó enzimhez, így a hatás akár 6 órán keresztül 
is fennállhat.

	a bélrendszerben 
fokozza a szekréciót 
és a perisztaltikus 
mozgásokat

	a méhfalban fokozza a 
simaizmok összehúzódását, 
így ellés után elősegíti a 
tartalom eltávolítását

	fokozza a húgyhólyag 
simaizomzatának 
kontrakcióját 

Így az ATONYL injekció sikeresen alkalmazható szarvasmarha és kis kérődzők esetében bélatónia és 
bendőatónia, lovaknál pedig bélatónia és hólyagatónia kezelésére.

A neosztigmin paraszimpatomimetikus  
hatása a szervezet több pontján is érvényesül:



A kérődzők bendőjének zavartalan működése, és a benne zajló biokémiai folyamatok legalább olyan fontosak, mint az 

oltógyomor és bélrendszer emésztő tevékenysége. A jó emésztéshez alapvetően hozzátartozik az előgyomrok 

megfelelő mozgása is, hiszen ahhoz, hogy az előgyomor tartalom megfelelően keveredjen, az ott lévő nagyszámú 

mikroorganizmus tevékenységét optimálisan kifejtse, elengedhetetlenek az élénk előgyomor mozgások. Sajnálatos, 

egyben közismert tény, hogy az előgyomrok motoros működését számos közvetlen (elsődleges, takarmányozási 

eredetű bendőemésztési zavar, pl. takarmányminőségi, -kiosztási zavarok, bendőacidózis, bendőrothadás) és közvetett 

(másodlagos, következményes bendőemésztési zavar, pl. hőstressz, tőggyulladás, méhgyulladás, csülökbetegség, 

általános lázas megbetegedés) tényező képes hátrányosan befolyásolni; a motorikát lassítani. Akár egy enyhe fokú 

motilitás csökkenés is képes a folyamatot tovább súlyosbítani, a bendő homeosztázisát felborítani és végső esetben 

ténylegesen leállítani, ezáltal bendőatóniát előidézni.

A nagy termelésű, relatíve kevés szárazanyagfelvételre képes, a termelés és a tápanyagbevitel „pengeélén táncoló” 

tejelő tehenek szinte kivétel nélkül valamilyen fokú bendőemésztési zavarban szenvednek. Ezt tetézik még - főleg 

az ellést követő időszakban gyakran előforduló - anyagforgalmi és nemiszervi megbetegedések, továbbá a tőgy- és 

csülök gyulladásos betegségei. A tehenészetekben szinte naponta láthatunk levert - akár támolygó -  napról napra 

szemlátomást lefogyó egyedeket. A bendőmotorika elmaradásának leggyakoribb jele a takarmány részbeni, vagy teljes 

visszautasítása és a kérődzés elmaradása, vagy akár bendőfelfúvódás kialakulása.

A bendőmiliő helyreállítása, -optimalizálása (pl.vitaminok, nyomelemek, kobalt), bendőfauna- és flora pótlása 

 (élesztők, bendőtartalom kivonat), annak szubsztrátokkal való ellátása (cukrok, propiánátok), habrombolás, 

gázeltávolítás elősegítése, májműködés támogatás, epehajtás (menbuton) mind - mind közvetett emésztésjavító 

eljárások. A kereskedelmi forgalomban kapható különféle paszták, drenchek, porok, vagy injekciók – bár alkalmazásuk 

hasznos és sok esetben nélkülözhetetlen – csupán a bendőmiliőre, vagy az emésztőcső következő szakaszára fejtik ki 

hatásukat. A bendő simaizomrétegére, igy a motilitás fokozására nincsenek befolyással, tehát a folyamat lényegét 

biztosító bendőmozgásokra, így a kérődzésre sem hatnak. Való igaz, hogy a megfelelő bendőmozgások esetén is 

szükséges a bendőtartalom megfelelő miliője, de anélkül nem történik meg a tartalom keveredése, a falat újrarágása,  

és a megemésztett táplálék továbbjuttatása.

A neosztigmin az előzőekkel ellentétben éppen a bendő simaizom működésének direkt stimulálása 

révén képes az egész folyamatot fokozni, illetve beindítani, továbbá a nyálelválasztás stimulálásával a kérődzés 

mechanizmusát is jelentősen támogatni. Mindemellett közvetve általános étvágyjavító, szárazanyagfelvételt fokozó 

hatással is rendelkezik.

Célszerűen minden olyan takarmányfelvétel csökkenéssel, kérődzés elmaradásával, a bendőmotorika 

akár csak enyhe fokú gyengülésével járó állapotban megfontolandó az Atonyl kiegészítő kezelésként 

történő alkalmazása, mint például a bendőacidózis, a gyulladásos kórképek, a lázas állapotok, a hőstressz, a 

takarmányváltás.

A bendőatónia kialakulása,  
következményei és kezelése
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ADAGOLÁS, ALKALMAZÁS MÓDJA: 
Szubkután vagy intramuszkuláris alkalmazásra.

0,15 ml/10 ttkg (0,022 mg (22 μg) neosztigmin-metilszulfát/ttkg)

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
Hús és egyéb ehetõ szövetek: 0 nap 
Tej: 0 nap

GYÁRTJA:  
CENAVISA S.L.

Vitamed Pharma Kft. 
iroda@vitamed.hu 
+36 1 29 909 29

HATÓANYAG: 

Neosztigmin-metilszulfát (1,5 mg/ml)

LÓ: 

BÉLATÓNIA / HÓLYAGATÓNIA

SZARVASMARHA/JUH/KECSKE: 

BÉLATÓNIA / BENDŐATÓNIA

JAVALLATOK:
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HIÁNYPÓTLÓ KÉSZÍTMÉNY:
• direkt motilitásfokozó hatás
• több órás hatástartam 

AZ ATONYL EDDIGI ELÉGEDETT FELHASZNÁLÓI,  
REFERENCIA PARTNEREINK:

• Agrárgazdaság Kft. Debreceni szarvasmarha-telep - Dr. Kovács Barnabás

• Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft. - Dr. Szabó János

• Veritas 99 Kft, Hajdúnánás - Nagy Imre

• Enyingi Agrár Zrt. - Dr. Bartyik János 

• Nemesszalóki Mg Zrt. - Dr. Feczkó Péter 

• Dunakiliti Agrár Zrt. - Dr Kóródi Péter

• Solum Zrt. - Dr. Vágó Éva

mailto:iroda@vitamed.hu

