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ЕСТРОФАЛАН 
 листівка-вкладка 

Опис  
Розчин для ін’єкцій. 
Склад: 
1 мл препарату містить: 
клопростенолу  натрієвої солі - 0,25 мг. 
Допоміжні речовини: натрію гідроокис, хлоркрезол, лимонна кислота, вода для ін’єкцій. 
Фармакологічні властивості 
ATCvet QG02AD90 
Клопростенол - синтетичний функціональний аналог простагландину F2-альфа, який в 
лютеальній фазі естрального циклу викликає лізис жовтого тіла, сприяє росту і розвитку 
фолікул та створює передумови для настання тічки й овуляції.  
Застосування 
Великій  рогатій худобі:  

− для прискорення інволюції матки; 
− при затримці посліду;  
− при «прихованій» охоті; 
− при порушеннях циклічності статевого циклу та ановуляторному статевому циклі;  
− для прискорення регресії персистентного  жовтого тіла та лікування лютеїнової кісти; 
− для лікування ендометритів; 
− для  переривання фізіологічного та патологічного перебігу вагітності; 
− при несправжній вагітності. 

Кобилам: для стимуляції еструсу і регресії персистентного жовтого тіла, при ембріональних 
викиднях, при лактаційному анеструсі, для переривання в першій половині фізіологічної й 
патологічної вагітності, при несправжній вагітності. 
Вівцематкам: для синхронізації статевої охоти і лікування  дисфункціональних станів яєчників 
Свиноматкам: для стимуляції родів та синхронізації опоросів, профілактики післяродових 
захворювань. 
Сукам, кішкам: в комплексній терапії хронічних ендометритів та для переривання небажаної 
вагітності 
Дозування 
Препарат вводять внутрішньом’язево 
Велика рогата худоба 
Для синхронізації охоти вводять 2 мл препарату (0,50 мг діючої речовини) 2 рази з інтервалом 
10 днів. Першу дозу препарату вводять у будь-якій фазі статевого циклу (у корів в період 40-60 
днів після розтелу). На 11-й день після першого введення вводять другу дозу, на 14-й день (72-
76 годин після другої дози) проводять штучне осіменіння (не зважаючи на зовнішні ознаки 
тічки) з наступним повторним штучним осіменінням (15-й день). Перед кожним застосуванням 
препарату для синхронізації статевого циклу потрібно проводити  дослідження статевих органів. 



Передумовою для обробки тварин естрофаланом є фізіологічний стан їхніх статевих органів, у 
ялових корів їх статева і фізіологічна  зрілість. 
При функціональних розладах яєчників   вводять  2 мл препарату, штучне осіменіння проводять 
при появі ознак тічки. Якщо  тічка не настала, препарат вводять повторно в дозі 2 мл на 11-й 
день після першого введення з наступним штучним осіменінням  через 72-76 годин, по потребі 
проводять повторне штучне осіменіння. Для лікування фолікулярних кіст вводять одноразово 2 
мл препарату, не раніше ніж на 10-й день після введення хоріонічного гормону  при 
встановленні позитивної оваріальної відповіді.  
При післяродових  захворюваннях матки (післяродовий метрит, субінволюція матки)  для зняття 
«прогестеронового блоку» та нормалізації естрадіол-прогестеронового співвідношення, що 
забезпечує дію на матку міотонічних препаратів, вводять 2 мл препарату, при потребі лікування 
можна доповнити внутрішньоматковою локальною санацією,  на 11-й день - повторне введення, 
14-й день - штучне осіменіння,  15-й день - повторне штучне осіменіння. 
Для переривання фізіологічного перебігу  вагітності  вводять 2 мл препарату в період між 7 і 150 
днями вагітності, причому до 100 днів препарат найбільш ефективний  (подальший догляд 
залежно від  клінічного стану).  
Для переривання патологічної вагітності  вводять 2 мл препарату в будь-якій стадії вагітності, 
після чого  відбувається вигнання  муміфікованого плода з матки в піхву та його подальшого 
видалення.   
Свиноматки 
Одноразова доза, що складає  0,5-0,7 мл препарату (0,175 мг діючої речовини), вводиться від 111 
дня вагітності. Більша частина індукованих опоросів наступає до 40 годин після введення з 
кульмінацією між 24-35 годинами. 
Вівцематкам - 0,5-0,7 мл. 
Для синхронізації статевої охоти в період парувальної кампанії самкам, які після першого 
введення не прийшли в статеву охоту, роблять повторну  ін’єкцію в тій же дозі. 
Неплідним вівцематкам  в стані анафродизії при дисфункціях яєчників, препарат вводять 
одночасно з гонадотропіном  СЖК в дозі 500 МО. Вівцям, які не прийшли в статеву охоту, 
препарат в тій же дозі через 10-11 днів вводять повторно. Охоту у овець виявляють баранами-
пробниками двічі – зранку та ввечері з наступним їх осіменінням.  
Кобили 
Одноразова доза становить 1 мл препарату (0,25 мг діючої речовини). Кобилам із 
неповноцінним статевим  циклом препарат вводять у період від 5 до 13 дня після тічки. 
Найбільш оптимальним часом  для осіменіння  є 4-6 день після введення препарату. 
Суки - 0,2-0,3 мл. 
Кішки – 0,1 мл, для викликання аборту необхідно 3-5  ін’єкцій з інтервалом 12 годин 
Протипоказання  
Не застосовувати самкам у першій третині вагітності (за винятком випадків цілеспрямованого 
переривання вагітності).  
Застереження  
Не вводити внутрішньовенно 
Форма випуску 
Скляні ампули по 1, 2, 5 мл та флакони  по 10, 20, 50,  100, 200 мл. 
Зберігання 
Сухе, темне місце при температурі  від 5˚С до 25˚С.  
Термін придатності – 2 роки. 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту 
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