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Додаток 2 

до реєстраційного посвідчення АВ-02126-01-11 

09.03.2016 

 

ТІОПРТЕКТИН, 2,5% розчин для ін’єкцій 

листівка-вкладка 

Опис 

Безбарвна або з ледь жовтуватим відтінком рідина. 

Склад  

1 мл препарату містить: 

морфолінієвої солі ті азотної кислоти у перерахунку на 100% речовину  0,025 г. 

Допоміжна речовина: вода для ін’єкцій. 

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 вводиться внутрішньовенно, внутрішньом’язово в дозах: 

вид тварин маса тіла дозування на 1 тварину, спосіб введення 

собаки до 5 кг 2 рази на добу по 0,5 мл внутрішньом’язово 

або 1 раз на добу по 1 мл повільно внутрішньовенно 

собаки 5-10 кг 2 рази на добу по 1 мл внутрішньом’язово 

або 1 раз на добу по 2 мл повільно внутрішньовенно 

собаки 10-20 кг 2 рази на добу по 1,5 мл внутрішньом’язово 

або 1 раз на добу по 3 мл повільно внутрішньовенно 

собаки 20 кг та більше 2 рази на добу по 2 мл внутрішньом’язово 

або 1 раз на добу по 4 мл повільно внутрішньовенно 

коти до 3 кг 2 рази на добу по 0,5 мл внутрішньом’язово 

або 1 раз на добу по 1 мл повільно внутрішньовенно 

коти 3 кг та більше 2 рази на добу по 1 мл внутрішньом’язово 

або 1 раз на добу по 2 мл повільно внутрішньовенно 

Внутрішньовенно препарат вводять повільно зі швидкістю 2мл/хв або краплинно зі 

швидкістю 20-30 крапель за хвилину. Дозу тіопротектину, 2,5% розчину для ін’єкцій треба 

розчинити у 15-150 мл розчину натрію хлориду 0,9%, відповідно до маси тіла тварини. 

При хронічному гепатиті, холециститі, кардіоміопатії, міокардиті та ішемічній хворобі серця 

після 5-добового курсу ін’єкцій призначають тіопротектин, таблетки впродовж 14 діб, а у 

післяопераційний період — впродовж 20 діб. 

Протипоказання 

Не застосовувати тваринам з нирковою недостатністю. 
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Застереження 

Тіопротектин, 2,5% розчин для ін’єкцій 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 

Скляні ампули по 2 мл № 10 у картонній пачці або коробці. 

Зберігання 

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

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Термін придатності препарату — 5 років. 

Для застосування у ветеринарній медицині! 

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту 

ПАТ “Галичфарм” 

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


