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ПРЕПАРАТ АНТИСЕПТИЧНИЙ САНОВЕТ-95 
листівка-вкладка 

Опис 
Розчин прозорий без кольору з характерним спиртовим запахом, пекучий на смак.  

Склад  
У 100 мл препарату міститься (% об): 
спирт етиловий ректифікований — 95; 
вода дистильована   — до 100. 

Фармакологічні властивості 
ATC-vet класифікаційний код: QV03AB16 Усі інші ветеринарні препарати, які виявляють 
терапевтичний ефект. Етанол. 
Препарат має виражену антимікробну, протибродильну, наркозну, загальнозбуджуючу, в'яжучу, 
дезінфікуючу дії. 

Застосування 
Залежно від розведення внутрішньовенно застосовують розчин препарату концентрації спирту 
етилового 33%, перорально — 10% - 40%, для дезінфекції  — 50-70%; 

- як загально збуджуючий засіб (10-40% розчин) при виснаженні, загальній прогресуючій 
слабкості, колапсі, довготривалих родах, великих втратах крові, порушенні обміну речовин; 

-  як тонізуючий та жарознижуючий засіб (10-40% розчин) при гострих септичних процесах, 
інфекційних хворобах, пневмонії, гангрені легень; 

- як аналгетичний засіб (10-40% розчин) при важких травматичних ушкодженнях тканин; 
- перорально (10-40% розчин) як румінаторний та протибродильний засіб у жуйних при атонії 

з тимпанією передшлунків, метеоризмі рубця, у коней за гострого розширення шлунку, при 
гнильних процесах в кишечнику; 

- внутрішньовенно 33% розчин застосовують для зняття кольок при копростазах та 
хімостазах, звуженні травного каналу; 

- як дезінфікуючий, протизапальний, болепригнічуючий та відволікаючий засіб 50-70% 
розчин спирту застосовують зовнішньо у формі лініментів при забоях, запаленні шкіри, 
підшкірної клітковини, м’язів, суглобі, як в'яжучий та дезінфікуючий засіб при опіках шкіри. 

Спирт застосовують для виготовлення деяких ветеринарних лікарських препаратів (збуджуючих 
засобів, протишокової рідини по М.В. Плахотіну, лініменту проти корости та ін.), як розчинник для 
розведення лікарських ветеринарних препаратів (вератрин, йод та інших). 

Дозування 
Як засіб для наркозу застосовують внутрішньовенно 33% розчин у дозах (на 1 тварину):  
великій рогатій худобі  — 400-600 мл;  
вівцям, козам               — 100-150 мл. 
Перорально як  протибродильний, болезаспокійливий і румінаторний засіб застосовують 40% розчин 
у дозах (на 1 тварину): 
великій рогатій худобі  — 150-200 мл;  
вівцям, козам   — 60-100  мл. 

Протипоказання 
Не застосовувати перорально та внутрішньовенно при пороках серця і захворюваннях нирок. 

Застереження 



 2 

Поводитись з обережністю — легкозаймиста рідина.  
Уникати потрапляння на слизову оболонку очей. 
Препарат несумісний з діуретиками, непрямими антикоагулянтами, парацетамолом, аспірином, 
вітаміном В3, триптофаном, препаратами цинку, метронідазолом, фуразолідоном, 
цефалоспоринами, гіпоглікемічними засобами, похідними сульфонілсечовини, препаратами 
миш'яку, препаратами ртуті, тіоловими отрутами. 

Форма випуску 
Скляні флакони, об’ємом 200 і 500 мл. 

Зберігання 
Сухе захищене від світла місце, при температурі від 5ºС до 25ºС. 
У щільно закритій тарі на відстані від нагрівних приладів не менше 1 м. Не допускається зберігання 
препарату разом з органічними кислотами (сірчаною, азотною), зрідженими та стиснутими газами, 
легкозаймистими речовинами та матеріалами (рослинні олії, сірка, перев’язувальні матеріали), з 
неорганічними солями, які з органічними речовинами утворюють вибухонебезпечні суміші (калію 
хлорат, калію перманганат, калію хромат та інші). 

Термін придатності препарату — 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 

 


