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Кальценон 

(розчин для ін’єкцій) 
листівка–вкладка 

 

Опис 

Прозорий розчин від ледь жовтого до жовтого з коричнюватим відтінком забарвлення. 

Склад  

100 мл препарату містять діючі речовини (г): 

 кальцію глюконат   32,82; 

 кальцію гліцерофосфат  8,13; 

 магнію хлорид гексагідрат  4,18. 

  

Допоміжні речовини: кислота борна, натрію цитрат, вода для ін’єкцій. 

Фармакологічні властивості 

Дія препарату Кальценон визначається ефектом компонентів, що входять до його складу.  

Кальцій стимулює функцію серцево-судинної системи, сприяє зменшенню дисперсності білка, 

проникності кровоносних судин, активує процеси згортання крові, приймає участь у формуванні 

кісткової тканини (попереджує ризик розвитку рахіту, остеодистрофії), регулює процеси нервової 

провідності і м’язових скорочень, має загальнозміцнювальний, антитоксичний ефекти. 

Фосфор є складовою нуклеопротеїдів і фосфоліпідів, стимулює процеси асиміляції, позитивно 

впливає на обмін речовин у тканинах організму.  

Магній сприяє обміну фосфору і вуглеводів як кофермент. Його недостатність в організмі 

тварини викликає надмірне збудження. При комплексному введенні магній блокує нервово-м’язову  

трансмісію і попереджує розвиток судом. 

Застосування 

Кальценон призначають з метою профілактики і лікування сільськогосподарських тварин 

при: 

- тетаніях (у період вагітності, лактації, при транспортуванні, випасі і т. д.); 

- післяродових парезах та парезах, які викликані нестачею кальцію і фосфору;  

- порушенні обміну кальцію, фосфору, магнію (рахіт, остеодистрофія, остеомаляція, 

вагітність та ін.); 

- ацетонемії; 

- отруєнні свинцем, фтором, щавлевою кислотою (як допоміжна терапія при 

комплексному лікуванні); 

- токсикозі, алергії, геморагічному діатезі, гематурії, гемоглобінурії. 

Дозування 

Дозування та способи введення препарату подано у таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Види тварин Доза препарату в мл на одну 

тварину 

Спосіб введення 

коні з масою тіла до 500 кг 80-100 внутрішньовенно 

велика рогата худоба з 

масою тіла до 500 кг (будь-

якого віку) 

 

80-100 

внутрішньовенно, 

внутрішньом’язово, 

підшкірно 

 

вівці, кози 

 

15-25 

внутрішньовенно, 

внутрішньом’язово, 

підшкірно 

свині 15-25 внутрішньовенно, 

внутрішньом’язово 

поросята 2-3 внутрішньом’язово, двічі з 

інтервалом 24 години 
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Кальценон вводять одноразово. Можливе повторне застосування препарату через 24 години у 

тих же дозах. 

Великій рогатій худобі підшкірно не вводити в одне і те ж місце більше 50 мл препарату, 

внутрішньом’язово — більше, ніж 25 мл. Вівцям і козам внутрішньом’язово в одне і те ж місце не  

вводити більше 15 мл препарату. Внутрішньовенно препарат вводять повільно і рівномірно. 

Протипоказання 

Протипоказаний при гіперкальціємії, ацидозі, важких порушеннях функцій нирок, миготливій 

аритмії передсердь, підвищеній чутливості до компонентів препарату. 

Кальценон не рекомендується назначати тваринам одночасно з препаратами дигіталісу, з 

вітаміном D та його аналогами. 

Побічна дія 

Даних немає. 

Застереження 

У випадках гіперкальціємії (при передозуванні) можуть виникати: анорексія, болі в м’язах, 

нудота, блювання, спрага, поліурія. В особливо важких випадках гіперкальціємія може викликати 

брадикардію і аритмію. Специфічного антидоту немає. Лікування симптоматичне. 

Форма випуску 

Розчин у cкляних пляшках по 100 мл. 

Зберігання 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від + 5°С до  +25° С.  

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Термін придатності — 2 роки. 

Для застосування у ветеринарній медицині! 

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту 

ПАТ “Галичфарм”,  

вул. Опришківська, 6/8, м. Львів, Україна, 79024 
 


