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ГЛЮКОЗИ 40% РОЗЧИН для ін’єкцій 
листівка-вкладка 

 
Опис 
Прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина. 
Склад  
100 мл препарату містять діючу речовину: 
глюкозу (у перерахунку на безводну) 40,0 г. 
Допоміжні речовини: кислота соляна, натрію хлорид, вода високоочищена. 
Фармакологічні властивості 

 ATC-vet класифікаційний код: QВ05СХ01 Інші розчини для іригації. Глюкоза. 
Препарат підвищує осмотичний тиск плазми крові, збільшує потік рідини, а разом з нею і кількість продуктів 

розпаду та токсинів із тканин, пришвидшує обмін речовин, посилює діурез, покращує роботу серця, розширює судини. 
Помірно подразнюючи інтеррецептори судин та інших тканин, глюкоза безпосередньо та рефлекторно, через 
центральну нервову систему, підсилює функції клітин та тканин, проявляє антитоксичний вплив, тонізує вегетативну 
інервацію, підвищує захисні сили організму, стимулює синтез гормонів та ферментів. 

Застосування 
Для лікування тварин при гострих інфекціях, кровопаразитарних захворюваннях, хронічній серцево–судинній 

недостатності, падінні кров'яного тиску. Глюкоза входить до складу протишокових та кровозамінних рідин, які 
застосовують при шоковому стані, колапсі, великих втратах крові. Розчин глюкози 40% застосовують при 
токсикоінфекціях, отруєннях, набряку та гангрені легень, захворюваннях печінки (гепатитах, цирозі), недостатньому 
діурезі. Призначають при захворюваннях травного каналу з явищами інтоксикації та судомах м'язів, ацетонемії, 
післяродовій гемоглобінурії у корів, кетонурії та токсемії молочних корів, кетонурії овець. Як кровоспинний засіб 
застосовують препарат при шлунково–кишкових, легеневих та інших внутрішніх кровотечах, геморагічному діатезі. 
Розчин глюкози вводять ослабленим та виснаженим тваринам як енергетичний та дієтичний засіб.  

Застосовують при розладах функції центральної нервової системи (пригніченні і збудженні), порушенні 
вегетативної інервації, різних формах серцевої недостатності, захворюваннях печінки, слабкій скоротливості матки, 
родильному парезі, інтоксикаціях. 

Дозування 
Препарат застосовують внутрішньовенно, підшкірно 1-2 рази на добу у дозах (на 1 тварину, мл):  
велика рогата худоба 30-150; 
коні 30-120; 
свині, вівці, кози 10-30; 
собаки 5-10; 
хутрові звірі -5. 
Протипоказання 
Гіперглікемія. 
Застереження 
Немає. 
Форма випуску 
Скляні флакони, пляшки, об’ємом 100 і 200 мл. 
Зберігання 
В сухому темному, недоступному для дітей, місці при температурі від 0 до 25 °С. 
Термін придатності препарату — 2 роки. 
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