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ТІОПРТЕКТИН, таблетки 

листівка-вкладка 

Опис 

Таблетки білого кольору з незначними темнуватими вкрапленнями. 

Склад  

1 таблетка містить діючу речовину: 

морфолінієвої солі ті азотної кислоти у перерахунку на 100% речовину 0,1 г. 

 

Допоміжні речовини: крохмаль картопляний, крохмаль кукурудзяний, повідон, цукор-пудра, 

целюлоза-102 мікрокристалічна, кальцію стеарат. 

Фармакологічні властивості 

 ATC-vet класифікаційний код: QA05 Ветеринарні препарати, що застосовуються при патології 

печінки та жовчовивідних шляхів. QC01 Ветеринарні препарати, які застосовують у кардіології. 

Фармакологічний ефект зумовлений антиоксидантними, мембраностабілізуючими, 

протиішемічними та імуномодулюючими властивостями. Запобігає загибелі гепатоцитів, знижує 

ступінь жирової інфільтрації і розповсюдження центролобулярних некрозів печінки, сприяє 

процесам репаративної регенерації гепатоцитів, нормалізує в них білковий, вуглеводний, ліпідний 

та пігментний обміни. Збільшує швидкість синтезу і виділення жовчі, нормалізує її хімічний склад. 

 Тіопротектин посилює компенсаторну активацію анаеробного гліколізу та активує процеси 

окиснення у циклі Кребса зі збереженням внутрішньоклітинного фонду АТФ. Препарат активує 

антиоксидантну систему і гальмує процеси окиснення ліпідів в ішемізованих ділянках міокарда, 

зменшує чутливість міокарда до катехоламінів, запобігає прогресивному пригніченню 

скорочувальної функції серця, стабілізує і зменшує відповідно зони некрозу та ішемії міокарда. 

Покращує реологічні властивості крові за рахунок активації фібринолітичної системи крові. 

Застосування 

Для лікування собак та котів при гепатиті різної етіології, холециститі, міокардиті, 

кардіоміопатії при метаболічних порушеннях, як додатковий засіб при ішемічній хворобі серця, 

аритмії, при післяопераційному ускладненні. 

Дозування 

Препарат застосовують перорально на корінь язика в дозах: 

вид тварин маса тіла дозування на 1 тварину 

собаки до 10 кг по ½ таблетки 2 рази на добу  

собаки 10-20 кг по 1 таблетці 2 рази на добу 

собаки 20 кг та більше по 1 таблетці 3 рази на добу 

коти до 3 кг по ¼  таблетки 2 рази на добу 

коти 3 кг та більше по ½ таблетки 2 рази на добу 

Застосовують впродовж 14 діб та 20 діб — у післяопераційний період. 

Протипоказання 

Не застосовувати тваринам із нирковою недостатністю. 

Застереження 

Тіопротектин, таблетки може застосовуватись у поєднанні з призначеними засобами при 

традиційних методах лікування гепатиту; можливе застосування у комбінації з базисними засобами 

терапії ішемічної хвороби серця. 

Форма випуску 

По 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці. 

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. 


