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МЕТРОНІЗОЛ-К  

(порошок для перорального застосування) 
листівка-вкладка 

Опис 
Порошок білого або кремового кольору. 

Склад 
100 г препарату містить діючу речовину: 
метронідазол                                                 25 г. 
Допоміжні речовини: лактоза, крохмаль кукурудзяний. 

Фармакологічні властивості 
ATC vet класифікаційний код QJ01- антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування.QJ01XD01 - Метронідазол 
Метронідазол - синтетичний протимікробний та протипротозойний засіб, похідне 5-нітроімідазолу. 
Виявляє бактерицидну дію до тих мікрорганизмів, ферментні системи яких здатні відновлювати 
нітрогрупи. Метронідазол порушує реплікацію ДНК та синтез білку в мікробній клітині, інгібуючи 
тканинне дихання, легко проникає в клітини чутливих мікроорганізмів.  
Ефективний проти Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba 
histolytica, Balantidіum coli, Lamblia spp., а також облігатних анаеробів Bacteroides spp., 
Helicobacter pylori, Fusobacterium spp., Veillonela spp., Eubacterium spp., Clostridium spp., 
Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. 
Метронідазол розподіляється в тканинах і біологічних рідинах організму, таких як жовч, слина, 
плевральна, перитонеальна та спинномозкова рідини (приблизно 43% у плазмі крові), піхвовий 
секрет, кісткова тканина, печінка, еритроцити. Зв'язування з білками плазми становить менше 20%. 
Метронідазол проникає через плацентарний бар'єр, виділяється з молоком. В організмі 
метаболізується майже 30-60% метронідазолу  шляхом гідроксилювання, окиснення і 
глюкурування. Основний метаболіт (2-оксиметронідазол) має протипротозойну та антибактеріальну 
дію. Метронідазол виводиться у незміненому вигляді та у вигляді метаболітів переважно з сечею 
(60-80%), частково з жовчю.  

Застосування 
Лікування котів, собак, норок, хворих на діарею,  лямбліоз, амебіаз, геардіоз, трихомоноз, анаеробні 
інфекції, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до метронідазолу. 

Дозування 
Перорально у дозі 40 мг препарату (10 мг діючої речовини) на 1 кг маси тіла тварини два рази на 
добу. Курс лікування - 10-20 діб. 

Протипоказання 
Не застосовувати продуктивним тваринам та птиці. 
Підвищена чутливість до метронідазолу. Не застосовувати тваринам з ураженням центральної 
нервової системи та у першу третину вагітності, період лактації. Не застосовувати цуценятам та 
котенятам. 

Застереження 
Можливі побічні ефекти з боку травної системи: нудота, блювота, відсутність апетиту, запор і 
діарея. З боку ЦНС і периферичної нервової системи: підвищена збудливість, порушення сну, 
депресія, периферична невропатія, судороги, втрата слуху, дезорієнтація, непритомності. З боку 
системи кровотворення: транзиторна лейкопенія і тромбоцитопенія. Алергійні реакції: шкірна 
висипка, сверблячка, кропивниця. 
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Форма випуску 
Поліетиленові банки або поліетиленові чи ламіновані пакети по 10 , 100 та 500 г.  

Зберігання 
Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі  від 0°С до  20°С і відносній вологості 
повітря не більше 75%. Список Б.  

Термін придатності - 3 роки. 
 
Власник реєстраційного посвідчення  
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,  
Тел. 0800211201 
Виробник готового продукту 
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16, 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
 


