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ПІПЕРАЗИН 45%  
(порошок для перорального застосування) 

листівка-вкладка 
Опис 
Білий дрібнокристалічний порошок.  
Склад  
100 г препарату містить діючу речовину: 
− піперазину цитрат   - 45 г. 
Допоміжні речовини: лактоза. 
Фармакологічні властивості 
АТСvet код QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AH01, піперазин). 
Препарат  діє згубно на личинкові і дорослі форми гельмінтів,  порушує у нематод нервово-
м'язову регуляцію, викликаючи гіперполяризацію мембран нервових клітин і параліч, інгібує 
сукцинатдегідрогеназу, каталазу, ацетилхолінестеразу. Швидко всмоктується у травневому 
каналі. Виводиться  з організму, в основному, з сечею протягом 24 годин. Мала токсичність на 
організм тварин і птиці дає можливість згодовувати препарат групі тварин з кормом.  
Застосування 
Лікування великої рогатої худоби, коней, свиней, м’ясоїдних тварин (хутрових звірів, собаки, 
коти), кролів, птиці (кури, качки, гуси) гельмінтозах: 
 

Види тварин Гельмінтози Вид нематод 
Велика рогата худоба (у т.ч.телята) неоаскароз Neoascaris sp. 
Коні параскароз,  

оксиуроз 
Parascaris equorum.,  
Oxyuris equi. 

М’ясоїдні тварини (собаки, коти та 
хутрові звірі) 

токсокароз, токсаскаридоз, 
анкілостомоз,  
унцінаріоз 

Toxocara canis,  
Toxascaris leonina,  
Ancylostoma caninum,  
Uncinaria stenocephala. 

Кролі (у т.ч.  молодняк) Пасалуроз Passalurus ambiguus 
Свині аскароз,  

езофагостомоз 
Ascaris suum,  
Oesophagostomum spp. 

Птиця (кури, качки, гуси) аскаридіоз, 
гангулетеракідоз, 
амідостомоз,  
тетрамероз 

Ascaridia galli,  
Ganguleterakis dispar,  
Amidostomum anseris,  
Tetrameres fissispina. 
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Дозування 
Препарат застосовується перорально з питною водою у наступних дозах: 

Види тварин Гельмінтози Дози в г/кг Спосіб введення 

Велика рогата худоба (у 
 т.ч. телята) 

неоаскароз  0,4-0,6 (не більше 
160 г на голову) 

одноразово 

Коні параскароз, оксиуроз  0,4-0,6 (не більше 
160 г на голову) 

дворазово 

М’ясоїдні тварини 
(собаки, коти та хутрові 
звірі) 

токсокароз, 
токсаскаридоз 
анкілостомоз , 
унцінаріоз  

0,2-0,3 одноразово 

Кролі (у т.ч.  молодняк) пасалуроз  1,0 
0,2-0,4 

внутрішньо, 2 доби 
поспіль після 18-24 

годинної голодної дієти 
Свині аскароз,  езофагостомоз  0,6 2 доби поспіль у 

ранішню годівлю 
Птиця (кури, качки, гуси) аскаридіоз, 

гангулетеракідоз, 
амідостомоз, тетрамероз  

0,5-1,0 Дворазово, через  добу 

Протипоказання 
Підвищена чутливість до піперазину, захворювання печінки, ниркова недостатність. 
Застереження 
Забій тварин на м’ясо та використання яєць дозволяється через 4 доби, а споживання молока в 
їжу людям через 24 години після останнього застосування препарату. У випадку забою раніше 
встановленого терміну, м’ясо використовують для годівлі м’ясоїдних тварин  або для 
виготовлення м’ясо-кісткового борошна, а молоко випоюють непродуктивним тваринам. 
Форма випуску 
Поліетиленові банки або поліетиленові чи ламіновані пакети по 2, 15 , 100 , 500 г.  
Зберігання 
У  сухому і захищеному від світла місці за температури від 10ºС до 25ºС. 
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 

 


