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09.03.2016 

НОВОКАЇН, розчин для ін’єкцій 0,5 % 

листівка-вкладка 

Опис 

Прозора безбарвна рідина без запаху. 

Склад  

100 мл препарату містить діючу речовину: 

новокаїн 0,5 г. 

Допоміжні речовини: кислота хлористоводнева, вода для ін’єкцій. 

Фармакологічні властивості 

ATC-vet класифікаційний код: QN01 Анестетики. 

Новокаїн має місцевоанестезуючу дію, зменшує утворення ацетилхоліну та знижує збудливість 

периферичних холінреактивних систем; блокує вегетативні ганглії, зменшує судоми гладких м'язів, понижує 

збудливість м'язів серця, моторних ділянок кори головного мозку. Новокаїн малотоксичний для тварин. 

Застосування 

Для місцевої анестезії тварин при незаразних захворюваннях органів черевної порожнини (виразка 

шлунку, атонія з тимпанією передшлунків, кольки, механічна непрохідність кишечника, травматичний 

перитоніт, ретикулоперитоніт) та для блокади черевних нервів; захворюваннях органів дихання 

(бронхопневмонія, катаральна пневмонія, гіперемія та набряк легень); в офтальмології при кератиті, 

кератокон’юктивіті, періодичному запаленні очей у коней (підочкоямкова блокада); випадінні матки та піхви, 

затримці посліду, маститі. А також для профілактики і лікування тварин при ревматичному запаленні копит,  

захворюваннях суглобів ревматичного походження, грануляційних ранах, виразках, нориці, міозиті; як 

десенсибілізуючий та антитоксичний засіб при анафілаксії, астмі, кровоплямистій хворобі коней 

(внутрішньовенне), як розчинник пеніциліну та інших антибіотиків з метою пролонгації їх дії. 

Дозування 

Для короткої новокаїнової блокади нервів вим'я (за Логвіновим) у надвим'яний простір ураженої чверті 

вводять 150-200 мл 0,5% розчину новокаїну. 

Для блокади зовнішнього соромітного нерва (за Башкіровим) у рихлу клітковину між великим і малим 

поперековими м'язами відповідної сторони вводять 80-100 мл 0,5% розчину новокаїну. 

Для паранефральної блокади (за Вишневським) препарат вводять в навколониркову клітковину. 

Дози та способи введення препарату залежать від мети застосування (можливе інфільтрування розчину 

в тканини, в місце проходження нерву, внутрішньовенно або внутрішньоартеріально). Також можливе 

використання препарату як розчинника для сухих форм антибіотиків. 

Максимальні разові дози розчину новокаїну 0,5% для ін’єкцій в мл на 1 тварину: 

коні     400-500; 

велика рогата худоба   300-400; 

кози, вівці, свині  100-150; 

собаки    60-100. 

Перед введенням розчин препарату підігрівають до температури тіла тварини. 

Внутрішньовенно препарат вводити повільно. 

Протипоказання 

Гіпотензія, гнійні процеси в місці введення. 

Застереження 

При застосуванні розчину новокаїну можливі алергічні реакції у вигляді ідіосинкразії. 

Внутрішньовенні ін'єкції препарату в максимальних дозах викликають збудження, а 

внутрішньоартеріальні — гальмування кори головного мозку.  

Препарат несумісний з танідами, лугами, окиснювачами, солями важких металів, 

гексаметилентетраміном (уротропіном), сульфаніламідами. Сульфаніламіди послаблюють анестезуючу дію 

новокаїну. 

Форма випуску 

Ампули по 5 мл. 

Зберігання 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Термін придатності препарату — 3 роки. 

Для застосування у ветеринарній медицині! 

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту 

ПАТ “Галичфарм”  
м. Львів, вул. Опришківська, 6/8, 79024, Україна. 


