
Уролік 
суспензія для перорального застосування 

листівка-вкладка 
Опис 
Суспензія від світло-коричневого до темно-коричневого кольору із запахом, властивим 

трав'яним настоям. 
Склад 
1 мл препарату містить: журавлини екстракт - 25 мг, мучниці (толокнянки) екстракт - 15 мг, 

хвоща екстракт – 15 мг,  пол-пали (ерви шерстистої) екстракт – 5 мг. Допоміжні речовини: вода 
очищена, гліцерин, камідь ксантанова, ароматизатор, підсолоджувач, натрію бензоат, калію 
сорбат. 

Фармакологічні властивості 
Уролік має діуретичну, антибактеріальну, протизапальну, аналгетичну, репаративну, 

антиоксидантну, мембраностабілізуючу, судинозміцнюючу, простатопротекторну дію, сприяє 
розчиненню каменів (крім оксалатів) і виведенню піску з нирок і сечового міхура, , 

Екстракт журавлини, що входить до складу Уроліка містить бензойну кислоту, яка 
підсилює дію антибіотиків і сульфаніламідів. У журавлині містяться лимонна, хінна, бензойна і 
олеїнова кислоти, вітаміни С і Р, каротин, сапоніни, амінокислоти, рутин, кверцитин, глікозид, 
мікроелементи (йод, залізо, мідь, марганець). Журавлиний танін має особливу здатність 
злипатися з різними хвороботворними бактеріями і виводити їх з сечею назовні. Журавлина надає 
цілющі дії при інфекції сечостатевих шляхів і циститах. 

Екстракт мучниці (толокнянки), що входить до складу Уроліку, має протизапальну і 
сечогінну дію. Антимікробні і антисептичні властивості мучниці забезпечуються 
фенолглікозидом арбутином, який розщеплюється в організмі з утворенням гідрохінону. 
Гідрохінон, виділяючись з сечею через нирки, підсилює сечовиділення і має протимікробну дію. 
Екстракт мучниці проявляє також в'яжучу, помірну болезаспокійливу і жовчогінну дію. 

Екстракт Пол-Пали - засіб рослинного походження, який одержують з трави ерви 
шерстистої або пол-пали (Aerva Lanata L.). Трава пол-пали містить в своєму складі алкалоїди 
ервін, метилервін, пектинові речовини, похідні олеанолової кислоти, ферулоіламіди, флавоноїди, 
фенольні кислоти, солі калію та інші біологічно активні речовини. Пол-Пала екстракт має 
знезаражуючу і сечогінну дію, сприяє виведенню піску з нирок і розчиненню каменів, очищає 
сечовий та жовчний міхури, виводить з організму радіонукліди, нормалізує процес обміну 
речовин в організмі. 

Хвоща екстракт містить комплекс біологічно активних речовин (в т.ч. кремнієву кислоту, 
сапоніни, дубильні речовини, органічні кислоти, солі), забезпечує сечогінний, протизапальний, 
кровоспинний, протимікробний, дезінтоксикаційний (виводить свинець) ефекти. У сечі кремнієві 
солі утворюють колоїди, що перешкоджають кристалізації сечових конкрементів. 

Застосування 
Для профілактики  та лікування собак та котів: 
 профілактика сечокам'яної хвороби, захворювань сечовивідних шляхів та нирок; 
 профілактика ниркової недостатності; 
 в комплексній терапії при лікуванні сечокам'яної хвороби; 
 в комплексній терапії при лікуванні захворювань сечовидільної системи 

(неспецифічний уретрит, цистит, уроцистіт); 
 в комплексній терапії при лікуванні захворювань нирок (гломерулонефрит, 

інтерстиціальний нефрит, пієліт, пієлонефрит); 
 зняття больового і урологічного синдрому; 
 нормалізація тонусу гладкої мускулатури ниркових мисок і сечоводу (полегшує 

процес виведення конкрементів); 
 зменшення азотемії, посилення виведення азотистих і токсичних речовин з сечею. 

Запальні захворювання сечовивідних шляхів (у складі комплексної терапії), неспецифічні 
запальні захворювання нирок і сечовивідних шляхів з помірним набряковим синдромом, а також 
як сечогінний засіб. Призначають собакам і кішкам з метою зниження рівня рН в сечі і виведення 
кристалів з сечових шляхів завдяки легкому сечогінному ефекту препарату. Особливо 
рекомендується тваринам з підвищеним ризиком захворюваності - кастрованим, стерилізованим, 
малорухливим, гладким. 



Дозування 
Перед застосуванням збовтати. Для профілактики Уролік слід застосовувати перорально у 

дозі 1 мл на 10 кг маси тіла тварини 2 рази на добу протягом 5-7 діб. Курс повторювати кожні 3-
4 місяці.  

Для лікування тварин при урологічному синдромі або початковій стадії сечокам'яної 
хвороби препарат рекомендується вводити в дозі 2-4 мл на 10 кг маси тіла тварини, перорально 
2 рази на добу протягом 5-7 діб. Лікування необхідно поєднувати із застосуванням 
симптоматичних засобів. 

Протипоказання 
Підвищена чутливість до компонентів. 
Форма випуску 

Флакони з полімерних матеріалів: по 10, 50 та 100 мл, укомплектовані шприцом-дозатором та 
вкладені в коробку. 

Зберігання 
В закритій упаковці виробника, в сухому, темному та недоступному для дітей місці, окремо від 
харчових продуктів і кормів, при температурі від 2°С до 25°С. 
Термін придатності кормової добавки в закритій упаковці при дотриманні умов зберігання - 2 
роки з дати виготовлення, після відкриття флакона - не більше 21 доби. 

 
Для застосування у ветеринарній медицині! 

 
Виробник готового продукту: 

ПрАТ «ПНП« Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, г. Київ, вул. Васильківська, 16, 

Тел./факс +380442590461, 2596311. 
E-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua 

 


