
Опис
Крем білого або майже білого кольору.

Склад 
1 г препарату містить діючі речовини:
бетаметазону дипропіонату (у перерахун-
ку на 100 % речовину) — 0,64 мг;
гентаміцину сульфату (у перерахунку на 
безводний гентаміцин) — 1 мг;
клотримазолу (у перерахунку на 100 % 
речовину) — 10 мг.
Допоміжні речовини: метилпарабену 
(метилпарагідроксибензоату) (Е 218) — 
2 мг, пропіленгліколь, динатрію едетат 
(трилон Б), олія мінеральна, парафін білий 
м’який, спирт цетостеариловий, поліети-
ленгліколю (макроголу) цетостеариловий 
ефір, натрію дигідрофосфат моногідрат, 
натрію гідрофосфат додекагідрат, вода 
очищена.

Фармакологічні властивості
Завдяки комбінації діючих речовин пре-
парат має протизапальну, протиалергійну, 
антибактеріальну, протигрибкову дії. 
Бетаметазону дипропіонат — синтетичний 
фтормісний кортикостероїд. Має протиза-
пальну, глюкокортикоїдну, протиалергійну, 
протисвербіжну дії. Бетаметазон гальмує 
міграцію лейкоцитів, вивільнення лізо-
сомальних ферментів і протизапальних 
медіаторів у вогнищі запалення, пригнічує 
фагоцитоз, зменшує судинно-тканинну 
проникність, перешкоджає утворенню 
запального набряку. Біотрансформується 
у печінці. Екскретується нирками, частко-
во виділяється з молоком.

Клотримазол — належить до групи іміда-
зольних протигрибкових лікарських засо-
бів. Сприяє збільшенню проникності фос-
фоліпідної оболонки ліпосом, вакуолізації 
цитоплазми, зниження кількості рибосом. 
Активний по відношенню до: Trichophyton 
rubrum, Trichophyton mentagrophytes, 
Epidermophyton floccosum, Microsporum 
canis, Candida albicans, Malassezia furtur 
(Pityrosporum orbiculare).
Гентаміцин — антибіотик широкого спек-
тру дії із групи аміноглікозидів, діє бакте-
рицидно по відношенню до грамнегатив-
них бактерій: Pseudomonas aeruginosa, 
Aerobacter aerogenes, Escherichia coli, 
Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae; 
грампозитивних бактерій: Streptococcus 
spp., Staphylococcus aureus.
При нашкірному застосуванні препарату 
Санодерм у терапевтичних дозах транс-
дермальне всмоктування діючих речо-
вин у кров дуже низьке. Застосування 
оклюзійних пов’язок значно підвищує 
трансдермальне всмоктування бетаме-
тазону і гентаміцину, що може призвести 
до збільшення ризику розвитку системних 
побічних ефектів.

Застосування
Для лікування собак та котів при дер-
матозах із вираженою алергічною, за-
пальною реакцією, свербежем, гіпере-
мією, набряком, інфільтрацією ексудату, 
ускладнених вторинною бактеріаль-
ною інфекцією; грибкових захворю-
ваннях шкіри: дерматофітії, викликаної 
Microsporum canis, Trichophyton rubrum, 
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Trichophyton mentagrophytes, кандидозах, 
викликаних Candida albicans, Candida 
parapsilosis, ураженні дріжджовими гри-
бами Malassezia furtur.

Дозування
Крем застосовують зовнішньо місцево. 
Перед нанесенням крему шерсть на ура-
женій ділянці вистригають. Крем необхід-
но наносити на уражені шкіру та оточуючі 
ділянки тонким шаром 2 рази на добу 
(вранці та увечері), обережно втираючи 
у шкіру; після досягнення покращення 
стану здоров’я тварини частота застосу-
вання препарату може бути зменшена до 
1 разу на добу. 
Тривалість лікування визначається лікві-
дацією запального процесу та негативни-
ми даними бактеріального та/або міколо-
гічного аналізу, припиненням свербежу, 
очищенням шкіри.
Курс лікування залежить від виду та важко-
сті перебігу захворювання, ефективності 
терапії, визначається лікарем ветеринар-
ної медицини і зазвичай становить 2–4 
тижні (не більше); між повторними курсами 
необхідна перерва не менше 20 діб.

Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів 
препарату. 

Побічна дія
Надмірне та тривале застосування препа-
рату на значній ділянці ураження (віднос-

но загальної площі поверхні тіла тварини) 
може призвести до прояву системних 
ефектів, властивих для застосування глю-
кокортикостероїдів, а саме: пригнічення 
гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової 
системи із розвитком вторинної недо-
статності наднирників, прояву симптомів 
гіперкортицизму (збільшення маси тіла, 
набряки, гіпертензія, глюкозурія, гіпо-
каліємія), виникнення синдрому Іценко-
Кушинга.

Застереження
Уникати потрапляння препарату в очі, 
відкриті рани. 
Не наносити крем на шкіру навколо очей. 

Форма випуску
Туба по 15 г. 1 туба в пачці.

Зберігання
В оригінальній упаковці, при температурі 
не вище 25 °С. Не заморожувати.
Термін придатності препарату – 3 роки.

Для застосування у ветеринарній 
медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та 
виробник готового продукту
ПАТ “Київмедпрепарат”
01032, Україна, м. Київ,
вул. Саксаганського, 139.


