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Гоналiн
(розчин для iн'екцiй)

листiвка-вкладка

опис
Прозора безбарвний розчин.
Склад
1 мл препарату мiстить дiючу речовину (мг):
гонадорелiну ацетат - 0,05.

.Щопомiжнi речовини: спирт бензиловий, натрiй хлористий, вода високоочищена.
Фармакологiчнi властивостi
АТС vet класифiкацiйний код QHO1CA - гонадотропiн релiзинг-гормони. QНOlСД01 -

Гонадорелiн.

,Щiюча речовина препарату гонадорелiну ацетат е синтетичним аналогом полiпептидного
гОнадотропiн релiзинг-гормону гiпоталаллусу, якиЙ викJIикае пiдвищену секрецiю
гонадотропинiв гiпофiзом, зокрема фолiкулостимулюючого гормону (ФСГ) i в бiльшiй ступенi
лютенiзуючого гормону (ЛГ), що беруть )пIасть у розвитку i овуляцii фолiкулiв в яечниках
ctlN,loк тварин.

Пiсля iн'екцiйного введення, гонадорелiну ацетат швидко всмокту€ться та досягае
максимальноI концентрацii в плазмi KpoBi через 15-30 хвилин. Перiод напiврозпаду
гОнаДорелiну ачетату становить 8-20 хвилин. Метаболiзуеться в плазмi KpoBi, нирках та печiнцi
i У виглядi пептидних фрагментiв та амiнокислот виводиться переважно з сечею.

Застосування
Препарат застосовують дJUI регуляцii репродуктивних функцiй у сiльськогосподарських та

домашнiх тварин.

Щозування
Велика рогата худоба - внутрiшньом'язово в дозах на тварину:
- при персистенцii фолiкула i затримцi овуляцi\ - 2,0 мл за 2 години до та через 2 години

пiсля штrшого осiменiння;
- дJuI синхронiзацii овуляцii пiсля синхронiзацii охоти в дозi 1,0 мл;
- ДЛЯ СТИМУляцii функцiТ яечникiв у пiсляродовому перiодi в дозi 1,0 мл на |2 добу пiсля

отелення;
- для лiкуВапня оварiальних (фолiкулярних) KicT яечникiв в дозi 2,0-3,0 мл.
- дJU{ синхронiзацii стадii збудження статевого циклу та пiдвищення заплiднення KopiB:
а) вводять 2,0 мл гоналiну;
б) на 7 добу пiсля iн'екцii гоналiну вводять 2 мл Броестрофану (0,5 мг кJIопростенолу);
в) на 9 добу (через 48 годин пiсля введення клоrrростенолу) вводять 2,0 мл iоналiну
осiменiння KopiB здiйснюють в промiжок вiд 8 до 24 години пiсля другого введення

гоналiну, незалежно вiд наявностi або вiдсутностi видимих проявiв тiчки.
свинi - для синхронiзацiя овуляцii i пiдвищення за[лiдненостi внутрiшньом'язово або

пiдшкiрно в дозzlх на тварину:
свиноматки 0,5 - 1,0 мл;
peMoHTHi свинки 1,0 - 1,5 мл.
Кобили - при вiдсутностi тiчки, ациклiчностi тiчки, або для стимулювання овуляцii

внугрiшньом'язово в дозi на тварину - 2,0 мл.
Суки - дJUI стимУлюваннЯ овуляцii однорrц}оВо внугрiшньом'язово 0,5-1 мл.
Протипоказання
Не застосовувати при гiперчутливостi до компонентiв препарату.
не рекомендуеться застосовувати разом з iншими гормональними препаратами.
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Паралельне застосування хорiонiчного гонадотропного гормону ХГГ (HCG) може
призвести ло оварiальноi гiперреакцii.

Забороняеться застосовувати ослабленим тваринаN,r, якi не досягли статевоi зрiлостi, у
перiод вагiтностi, а також при гострих формах захворювань.

Застереження
Не рекомендуеться застосовувати рtlзом з iншими гормонtlльними препаратами.
Пара.гtельне застосування хорiонiчного гонадотропного гормону ХГГ (HCG) може

призвести до оварiальноi гiперреакцii.
Форма випуску
Ампули зi скла або з полiетилену по 2, 5 мл, флакони зi скла закритi корками пiд

алюмiнiеву обкатку або з полiетилену по 10,0, 20,0, 50,0 i 100,0 мл.
Зберiгання.
Сухе, темне мiсце недоступне для дiтей при TeмпepaTypi вiд 2 до 20 "С.
TepMiH придатностi препарату - два роки. Пiсля першого асептичного вiдбору з флакону,

препарат необхiдно використати впродовж 28 днiв при yMoBi зберiгання при температурi 2-8 "С.
,Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
Назва та мiсце знаходження власника ре€страцiйного посвiдчення i виробника
тов "БровАФАрмА"
б-р Незалежностi, 18 а, м. Бровари,
КиiЪськоi обл., 07400 УкраiЪа
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