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ГЕЛЬ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ «ЕКВІДОЛ» 

листівка-вкладка 

 

Опис  

Однорідна гелеподібна маса зеленуватого кольору зі специфічним запахом. 

Склад 

100 г препарату містить діючі речовини (г): 

ментол    5,0; 

камфору 3,0; 

екстракт перцю червоного 0,5; 

гвоздики ефірну олію 0,4; 

гірчиці ефірну олію 0,3; 

евкaлiпту ефірну олію  0,2; 

прополіс 0,2. 

Допоміжні речовини: карбопол, натрію тетраборат, синій блискучий , гліцерин, 

поліетиленгліколь-400, спирт етиловий, вода очищена. 

Фармакологічні властивості  

АТС vet код: QM02АВ Ветеринарні препарати, які містять стручковий перець і подібні до 

нього речовини.  

Гель подвійної дії “Еквідол” має охолоджуючу, розігріваючу, знеболювальну і протизапальну дії. 

Компоненти гелю подразнюють нервові закінчення шкіри, яке супроводжується відчуттям холоду, 

легкого печіння й поколювання, що змінюється через 1,5-2 години на зігріваючий ефект; мають 

легку місцеву знеболювальну дію, сприяють швидкій релаксації м'язів, зменшенню больового 

синдрому, запально-набрякового процесу. 

Застосування  
Гель застосовують зовнішньо при гігієнічно-оздоровчому догляду за зв'язками, суглобами й 

м'язами коней, що сприяє швидкій релаксації та послабленню запального процесу у м'язах, 

суглобах і зв'язках після значних фізичних навантажень, у комплексі терапевтичних заходів для 

зменшення больової чутливості м'язів, за хронічного набряку кінцівок, при розривах і розтягненні 

зв'язок та сухожиль, забитті і гематомах без порушення цілісності шкіри, як болезаспокійливий 

(відволікаючий) засіб за невралгії, міалгії, артралгії.  

Дозування 

Гель наносять на попередньо очищену поверхню шкіри та втирають легкими масажними рухами 

2-3 рази на добу до повного одужання. Після нанесення засобу забезпечити спокій тварині на 20-

30 хвилин. Гель можна не змивати. Сумісний з будь-якими ветеринарними препаратами. 

Гіпоалергенний. 

Протипоказання  

Підвищена чутливість до компонентів гелю. 

Застереження 

Не наносити на ділянки шкіри із порушенням її цілісності та на слизові оболонки! 

Форма випуску 
Флакони з полімерних матеріалів, об’ємом 200 г, туби ламінарні, об’ємом 100 г. 



 

 

Зберігання 
У захищеному від світла і недоступному для дітей місці за температури не вище 25°С. 

Термін придатності — 2 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 

 

 


