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ФОРМА ВИПУСКУ СКЛАД
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 розчин для ін’єкцій

1 мл препарату містить: 
клопростенолу  
натрієву сіль  -  0,25 мг.

Скляні ампули:
2 мл

ЗАСТОСУВАННЯ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

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  жовто-

го тіла та лікування лютеїнової кісти
для лікування ендометритів
для  переривання фізіологічного та патологічного 

перебігу вагітності
при несправжній вагітності.

Кобилам: для стимуляції еструсу і регресії персистентно-
го жовтого тіла, при ембріональних викиднях, при лакта-
ційному анеструсі, для переривання в першій половині 
нормальної 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: у комплексній терапії хронічних ендоме-
тритів та для переривання небажаної вагітності.

Клопростенол - синтетичний функціональний аналог 
простагландину F2-альфа, який в лютеальній фазі естраль-
ного циклу викликає регресію жовтого тіла, сприяє росту 
і розвитку фолікул та створює передумови для настання 
тічки й овуляції.

ЗБЕРІГАННЯ

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не застосовувати самкам у першій третині вагітності                        
(за винятком випадків цілеспрямованого переривання 
вагітності). 

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

У кобил спостерігається незначне потіння, що зникає 
протягом  однієї години після введення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо дозволяється  не раніше, ніж через 
24 години після останнього введення препарату.                             
До зазначеного терміну м’ясо використовують в корм 
хутровим звірам або на м’ясокісткове борошно. Після 
введення препарату все молоко від першого доїння 
використовують винятково для випоювання тваринам. 
Не застосовувати  кобилам, призначеним на забій. 
Препарат має здатність проникати через неушкоджену 
шкіру, тому при його введенні тваринам персонал 
повинен дотримуватися загальноприйнятих заходів 
безпеки, особливо жінки дітородного віку й астматики. 
При випадковому попаданні на шкіру потрібно  промити 
великою кількістю води. 

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при 
температурі від  5 до 25˚С.
Термін придатності – 2 роки.



ДОЗУВАННЯ
Препарат вводять внутрішньом’язово.
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 
першої дози вводять другу дозу, на 14-й день (72-76 годин 
після другої дози) проводять штучне осіменіння (не 
зважаючи на зовнішні ознаки тічки) з наступним повтор-
ним штучним осіменінням (15-й день). 
При функціональних розладах яєчників   вводять  2 мл 
препарату, штучне осіменіння проводять при появі ознак 
охоти. 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, за 
потреби 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 «прогестероново-
го блоку» та нормалізації естрадіол-прогестеронового 
співвідношення, що забезпечує дію на матку міотонічних 
препаратів, вводять 2 мл препарату. При потребі лікуван-
ня можна доповнити внутрішньоматковою локальною 
санацією,  на 11-й день - повторне введення, якщо              
наступило одужання на 14-й день - штучне осіменіння,  
15-й день - повторне штучне осіменіння.
Для переривання фізіологічного перебігу  вагітності  
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ДОЗУВАННЯ
вводять 2 мл препарату в період між 7 і 150 днями 
вагітності, причому до 100 днів препарат найбільш 
ефективний. 
Для переривання патологічної вагітності  вводять 2 мл 
препарату в будь-якій стадії вагітності, після чого  відбу-
вається вигнання  муміфікованого плода з матки в піхву, 
звідки  він може бути вилучений вручну. 
СВИНОМАТКИ
Одноразова доза  0,5-0,7 мл препарату вводиться від 111 
дня вагітності. Більша частина індукованих опоросів 
наступає до 40 годин після введення з кульмінацією між 
24-35 годинами.
ВІВЦЕМАТКИ
Доза  - 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 у стані анафродизії при                              
дисфункціях яєчників препарат вводять одночасно з 
гонадотропіном  СЖК в дозі 500 МО. Вівцям, які не прийш-
ли в статеву охоту, препарат в тій же дозі через 10-11 днів 
вводять повторно. 
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.























































































таблетки











Ципролак застосовують тваринам індивідуально 
перорально 1 раз на добу протягом 3-5 діб в дозі:
таблетки 15 мг - 1 таблетка на кожні 3 кг маси тварини
таблетки 50 мг - 1 таблетка на кожні 10 кг маси тварини
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