Реєстраційне посвідчення
№ АВ-04121-01-13

ОРНІДАЗОЛ-50
(розчин для ін’єкцій)
листівка-вкладка

Опис
Прозорий розчин блідо-жовтого або жовтого кольору.
Склад
100 мл препарату містить діючу речовину:
орнідазол - 5 г.
Допоміжні речовини: вода високоочищена, ПЕГ-400, пропіленгліколь.
Фармакологічна дія
Орнідазол - протипротозойний та антибактеріальний засіб. Активний щодо Trichomonas vaginalis,
Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica; облігатних анаеробних
мікроорганізмів: Bacteroides spp. (в т.ч. Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus,
Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus), Fusobacterium spp., Veillonela spp., Prevotella spp.
(Prevotella bivia, Prevotella buccae, Prevotella disiens); грампозитивних мікроорганізмів: Eubacterium
spp., Clostridium spp. До препарату не чутливі аеробні мікроорганізми.
За механізмом дії – ДНК-тропний препарат з вибірковою активністю щодо мікроорганізмів, які
мають ферментні системи, здатні відновлювати нітрогрупу і каталізувати взаємодію білків групи
феридоксинів з нітросполуками. Після проникнення препарату в мікробну клітину механізм його дії
обумовлений відновленням нітрогрупи під впливом нітроредуктаз мікроорганізму та активністю вже
відновленого нітроімідазолу. Продукти відновлення утворюють комплекси з ДНК мікробної клітини,
викликаючи її деградацію, порушують процеси реплікації і транскрипції ДНК. Крім того, продукти
метаболізму препарату мають цитотоксичні властивості і порушують процеси клітинного дихання.
Застосування
Лікування собак, хворих на амебіоз, дизентерію, трихомоніоз, трихомонадний уровагініт, лямбліоз,
балантидіоз, шкірні інфекції, сепсис, менінгіт, пневмонію, ендокардит, перитоніт, абсцес печінки,
ендометрит, захворювання кісток і суглобів, абсцес легенів, що спричинені найпростішими та
мікроорганізмами роду Bacteroides, чутливими до орнідазолу. Для профілактики розвитку
анаеробних інфекцій після оперативних втручань, в тому числі після операцій на органах черевної
порожнини, навколоректальній області, гінекологічних операцій.
Дозування
Підшкірно або внутрішньом'язово в дозі 1 мл на 10 кг маси тіла тварини (5 мг орнідазолу на 1 кг
маси тіла) один раз на добу протягом 3-5 діб.
Протипоказання
Підвищена чутливість до орнідазолу або до інших похідних нітроімідазолу. Не застосовувати у
період вагітності та лактації.
Застереження
Слід дотримуватися обережності при застосуванні препарату в тварин із захворюваннями ЦНС та
захворюваннями нирок.
Форма випуску
Флакони зі скла, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 10, 50 та 100 мл.
Зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 8° до 25°С. Список Б.
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Термін придатності - 3 роки.
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