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Прозора безбарвrtа рiлина.

Скл*д

1 пr,п прешарату, ,l,ticTiTTb акт,и,внодil,оtly l]еI]0Еину (пrг):
:r,lедетомiдlлну гiдрох"rорlтд, i,0.

ýопомiжнi речовIiни: Ha:piTo хлорIц. п,rет,и:rrrара,бен, пропiлпарабен, вода вi.lсокосrчиlцеi]а.
Фа;rлtакологiчнi влаетItвос,ri
дТС r,et к.пасифiкацiйпиri код: Qi\()5C]\,1 lHuri сподiliнi та заспокil'iлi,lвi ветериuарнi
lll]eпt]pan, QNOSCЪ.{9 1 h4е:хетопtiдин.

дii,

&{еДеТОМiД},{Н С BLIcoKoceлeKT'I{Bi:иM антагOнiстоlrt а;lьфа-2-адренс,l]еllепт.орiв
,l,,a
BiH прOявляс силъну

шtлрокоIо спектру

перlтферIiч}I,Y сtтплrlатолiти.tну лilо Заl]ilЯКи зi{иженню
вl,iвiльненltя шорадренатrirr,r' iз закiн,tень сýмпатиЧних HepBi,B. Седазивl,тi ефектт.r з\мовленi зниженI.1\.{
зб,vлiкеtrнЯrt б;rакитНоi п"тямI.t' основногО воl]алренеРгiчttогО ядра
У cToBб.vpi головноI0 l{озк,Y.
Завдяктl дii на цю дiлянкУ iиедетопtiдИн вIпявляе седа'lr,tв lиf.t e{;eKT.
Дiя медетОмiдtтн1' зzulеiItIIтЬ вiд дозlt; п,rацi дозlt спричI{няють пolrliprlrrli седа.гивttиi,i ефект без
центра.тьн,Y

аrlатгезii. а велllкi дози зуi\{овj]ю}t]ть впрахсентrй седативний ефект i аriа,тгезiю.

Jt"{едетомiдиН виIi"цикае TliпoBi геь.rодинемiчlli зл.tilтll, опосеlэедttовал.лi альфа-2едреноl]ецептораi\,lи, TaKi яК брадl,rкар.тiя i apTepiarbHa гiпотеtлзiя абО гiпертензiя. В матих
дOзах
ь,tедето:lliдин з}IIi}Ii}/с частоту серlIевих оliорочеяь i артерiального тискч} а Y в',IсоIiих
п]]оявляс
c)r.{I,1}IOзBYiItyBiLIbHy дiю. При п.овiльнiit iнdlузii зни}кчс частотч серцеRих сIiорочень
i apTepia;tb'иI-1
l]{{(,к, е при швI{дк0}.{у введеннi актиrзус, ]тозасI.{напттлчнi а;тьфа-2-алренорецептс,рIi
пери{iеричних
L]уд]{}I) в результатi чого переватiа}оть периферичнi сцI.lнOзl]YiкувагJьнi
ефеitти, а брадЙкардi" .ruu

бiльш вI{ра},;е}Iою.

tr'lсдетоtчtiдин п,iсля внутрiштл,ьом'язовоI,о велення швLrдкo Всl{окт}rеться та
роз]lодi,тясться в
оргат,тiзмi. досягаIочи lчrаксима-Тьноi концеллтрачii в KpoBi через 15-30 хвили". Вiд 85%
до 9а%
lvtедетоtоtiдину зв'яз},ються з бi.цкапtи оирOватки ltpoBi. L4едетомiдин ок;.Iснlосться в tTe,riHцi та
Ilеве,iIика tliого частIIна II{ети_;IIосться в }Iирках. Бi:lьшiсть метаболiтiв пледетол.tiдта}Iу виводI.Iться з
сеr]ею, Перiол ttirпiввиведення етановить 1-2 гOдини.

Застосl,ваrrня

з метоЮ оедацii та анахгеЗii пiД час рiзноманiтних оботехtень. дi,агностичнtlх,
п;lофiлактичних та ;riK_yBa,TbHl,Tx манiпуляцil:t, як препараТ для пре]\,1едl,rкацii пе]]еД З&Г!LфIЬним
FtаркOзоI!,r, загальною анестезiею гlропофолом або KeTaMiHclM. у ксlмбiнацii з бу.торфа}Iоло\.{
седаттiвниl:l i ан апгезlточиti з асiб
ItoTTi: з },{eTolo седацii. У rtомбiнатtii з KeTatrliнob.r
- д"ая iндукцiТ зат^а-тьноi анестезii за
хiрургiчr.irлх BTP}rIа.IiIl, )/ посднаннi з б.vторфашоЛОI\{
для седацii та ан;l-цгезii, iЗ б5,тбрфано,rолt i кет
-aп.liHol.r *- для загалъноi анестезii,
}(oHi crTopTTaBgi: для седацii та ана.пr"езii пiд час обсте;ltень, неве'iIIIких за обсягом хiрургiчних
вт1].YчанЬ та проведення дiагностIIчних манirrуляцiЁI, а таltо;,к
для преь{еДикацii з* i"'екцiЙrого ч1{
iнгшшцiйного наркOзу,
7]озуваrrня
Медiсон ВВОляТЬ собакалt внУrрiшнъоВенно' вн5lтрiшньоМ'язоВо або шiдшкiрно, котам
внl,трiшньоh{'язOво або шiдшкiрI{o) а коням
внутрiшньовенно.
Препарат дiе IIIвI-1дIII9 пiеля вtlутрiшньовенного
введення, бiлъшr повiльно пiсля
вttчтlэiшньоNI'язовогсl та пiдшкilэного.
.Щля подовжеItня седативного та ан&цгетичЕого ефекту uрепарат Mo}ItHa вво.цити повторно
через J0- l5 хвилт,rн пiсля першого введення.
}rlедiсон з ý{eTolo дооягнення рiзних piBHiB седатIIвного ефекту i анаliгезii та премедикаllii
.,
застосовують в наступних дозах;
Собаки:
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д0 реестр ацiйного

родовltlення додатlt1, 2

шо св jдчgllЕ я ХВ -:J
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Вил r,BapmHlr*
Собаlси

Мета застос\,вдння
-Пегка седацiя

l\l|l

кг

пr*crr T,i;ra

0,1*0,з
0.3-"-0.8

едI{кацlя

0. i

Середня с,едацiя
Глlтбока седацiя

_0,2

0.4*0,8

0,в--1"0

Прептедl,ткацiя

0.1_0.з
0.2-0,.1

Легка оедацiя
ня або г"тибока седацiя

0,4-0,8

i]озлi препаратY кол1.Iваютъся з&,-Iе}I€0 вiд !{ети досягнеil!tя
i пtlрсlди твsри}I. Bl,tcoKi дозI.i вliкликак)ть

iн.itивiдуальш,tх особливостей

!j;''

fiоза препарату

лqл/I 0

Середня або глибока седацiя

KoHi

i4:i ii

шеобхiдного
в

tтрая;

ефетст1,.

ениi.l cёлaTt tBHllt"i

ефект i анzutгезitо, нl,tзькi дозц сприqиняtOть лише селативlту дiю.
ý:rя собак лРiбних порiд спiд заетoсовуват}1 вIlщу доза,rлелетолti,цl.tну, Hi;lc вел1,Iки1\.{ собакаirл.
Ь{аlссиlсапьниl:i ефекr: настас прOтяr,с]]\{ 10-15 хвшrин. I'либп,на оедацii r:а анатгезii зiлтехtитъ вiд
доз}"вання. препараТ дiс протягоп,l 30-180 квилltН, а за необхiднtlстi,.аiю:\.1оiХН!l подOвiкувагIл
введення\{ п,эвт,орвоi дозI,i flрепараl,у.
Рекомендовано перевестli TBapIiHy на, голодну дiсту за 12 годl,iн до зап"цанованоi анеотезii.
ПрИ застосvваrтнi препарат}l з r\{етоЮ ПРе,l,tеДl"ТКаЦii,,йогО вводятЬ за 10 хвиrL{Е fiРil

внутрiшtтьОвенно;vIУ

та за 20 хвилI.iн uри

вtlутрiпrньом'язово.м,ч введеirнi. Внlтlэiшньоl]еЕне

введенI]JI IтpeпapaT\r мае ýу7lа повiлънltм i трi.lвати З0-45 секl,нл,
Гl ер ед озl,В ан ня (с rтмПто }I Il, ш ев iдк,ш адrr i з а ходrr, аw.тц1tэт и)

Пе]_rедоз\,вання }{едеТомiдтrн_Ч гiдрсlхлорИд)' .]!{oi]ie пр}lзвестI{

пiсля анестезiТ або седацii.

ло уповiльне''}lя

проб_чд>ltення

З 1,1етою Yс},IтеFIня не бажавик карлiсl-респiраторнtlХ ефектiВ ТЗ ПеРе;]loЗYваннЯ
РеКОj\.{еНДУС1ЬСg
взедеЕЕя аъфа-2 ацтагонiстiв (атiпалtезо,п, аItтltседан).
У разi )'повiльtlеНня пробудz,lеýнЯтваринИ провOдять си]vIiIТоМатI]чну терапiто,
ГIротlлпоtсазання
I-Ie застосовvвitтll твариuа\,{ п,рИ iндивiлуальнiЙ пiдвltщенil:т чу1ливоOтi до коьдпонентiв
гiрепара.ту, вагi:,н,иtl i лаlстуточиN1 тваринаL{, за I.пoKOBllx cTa_T+iB, вI{сi{а}кениlr.t або ослабленил,,tI

Не застосов\"ватI,1 тваринаlt iз серцево-с_Yдiтнни\{и захвOрIованням].1 або захвоlэIованняN{и
дшацьноi системи. за Iторушень ф),нltцiй печiнкIt або ншрок!
Не застосовува]],{ разо]\{ iз aMiHaMil, шо маютЬ стttчrпатол.riшrет}iчну дiю та антлтхолiнергiчними

преларrrпrлrll!
FIc застосов\rватI.I цуценятам до l2-тlтяtневого BiKy!
Не застосовуватIi проýIктJit]ниrt тваринам !

IIобiчна дiя
Пiсля введення fiрепарат}r N,Iо}клI,Iве з}Iи7кенt{я частоти серцевих скорочень, яке I\{g}Ke
су{]роводжуватI{сЬ атрiовентрикулярнOiо блокадою або брадiпное З ти},Iчасови}., апное,
Iч{оiкливе
зN,J,еншення tIacToTI,I або iT шlэигнiчення дI{хання, яке Moxte призвести
до з)ry1!Iнки серця, За
l]ригlliченr*я кровообiгу i дихання показаЕо проведення штучноi венптляцii легень i океигенацiя.
Безпосередньо шiсля введеЕня tr{Oжл]{ве зниiкенЕя артерiа,тьног,о T}IcKy, який, потiлт
вiдновrпосТIrСЯ Д0 нормальнИх значенЬ або трохИ них<че нормальнI.1х. У висок}Iх дозах та IIри
швидкоN{у введеннi препарату I\,{ожлI.Iве зlIшttенIIя артерiап,ьного ,гиск-Y.
медiсон Moxie провокувати блrовотлti позивн] особливо у koTiB, через декiлька хвилин пiс.rlя
введенl{я, а такох( б.пюво,гу }, KoTiB пiсля пробуля(енЕя вiд наркозу.
В окреl\,{иХ вIIпадках. тrlожлllвиЙ розвитоК гiперглiкеЛлii внас.пiдок пригнjчелпrя секрецii
iHcyTiliy. }r рiдкiсних виIIадках ý{охiливе виникн9ння набряку легепiв,
Через 90-120 хвItлин пiсля зас:госування rтрепарату ресстр}ють сечовипусканн;r. Iнксlли мож}lа
спост,ерiгати тремтiння м'язiв та пiдвltщене реагування па гччпi звукI.L
&
У собак з h{асою r,iла пtеllше. Hixc 10 кг час,tота побi.rних дitl пtохtе бути вищою.
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У коней пiсля ввеленrrя препарат}, b{oiкe виникатiI швItдJ(оплItЕна а;эитпсiя, пo}]\iLIje}1]:Iя
qцвищене потовидiле.ння. IHoJIi спсlетерii:аеться легкI.iй треплор oкper.lplx лt'я,зiв
аOо irt'язовlтх |pyr f неконтро,lьоване сечоý}iпускакttя, Кров'яний тиск спочатку незнечно
кос}рд],iнацii p},xiB.

пiлвltщусться. потiлt повертаетьс,я до нор]\.{и абс} Ipoxli нtr{rfiче.
Осо б.вх.лво cTi з астер ехtення прIi BrtKop ll cT,aнrr i
Перед вве;{енпя},{ преflарату слiд проводлiтlт t<лiлtiчне обстехtен}Iя TBapIiHIт 1,а з оберехслтiстю
ПРI-1ЗШаЧаТИ ПРеПаРаТ тварина]\.I iз захворrован,няп{.I.I пеL]iнки) цирок. серI{евO-очдlлнноi cиc,l]eMI.I. з
незадовi;Iьгlи},r загiацьниI!{ cTaHo}.I. а. Taкoiri It{O-цодим та стариi\{ TBapI{EaM.
Г{ерел введенЕяh.{ препарат),та впродов;tt 12 годлItl гliсля завершеЕня макiпч;,тяцiir, тваригiу
необхiдно розмi ститIа в теп.цоI{}., затrlшн0}lу м i с цi.
IJпуз,,trlilлr-,"0венне введення праводитLI lToBiлb1-1o
Протtедур11 у тзарин!I прсll}0дятъ через 10-З0 хвllлlтн пiс;Iя I]ведення препаратii i лlтrпе пiсля
l,()I,o. як наст\тIIl.ца .],остатня ссдацiя.
Прlt застосуваннi препарат)J з iнrлl{tll,t седа]ивниý{и пpenapaтalitl або аЕаIьгет[IкаI\{I{. TaK]{}.II-I
як тiопентап, гаr]отан або пропофол та iн,шиj\{и. дс}з.y oCTilIEiX необхiдно кOриг\Ii]ати (зi"tенпrуватrr на
I

50_90%),

к0

ГIiслЯ застос)lваНI"Iя препараlу твариН lte
BтaIbHIix реф rc.KciB.
f;.iтя персоНg;11,,,

роботi 3
шiкiру,

N.IоlKI-itl ГОд}iва,I]l,I

та I{ап\-ватI1 до поtsноpо

вiднtэв-целт1-1я

якиfi вводитЪ преfiараТ слiд чн,икати контакТу препараТi. зi лuкiрою. а

HI,tI't с"тiд ttорпст)"ва,тIrся г),]\IOвIIмII рYкавиLtка]\.Iiт.

негайн0 про\.1ити

ii

чtастоло водою.
Якщо }]l,{шадково в}l,нI{Lпа самоiн'скцiя, лрегlаратом. необхiдtто rлегай.но зверн\тися
(l+e слiд оамос,гij-tно сiда,ги за Kepi\{C) авт,tlмобi",Iя), Irt.з:o.1li пlэи собi лl1стiвдy-вк,цадк}.,
(bop;vta tsипуск},
r,.лтiд

пpI,r

Якll1о llрепарат вIiладково потрапив

I-Ia

до ,riкаря

Аtr,tгt_v"utl ск"lянi або полiмернi, oб'cl.ttэll 1 та 2 lt;l,
флакони зi скла закритi гybloBi.riulи Kop1a}{tt
шiд а-тlомjнiслзtiьЕll обкатiсаrси або пo;-TiMeptli, об'смом 5. 10 та 100 м.{,

Зберiгirння

Сре

темне) не дост,чпне для;tiтеii" пtiсце при тe\,{nepaTypi Bi;1 8 до 25 ОС.

TepMiH ilри,i{атноСтi пiслЯ тlершогО вiдкрliванлlя (вiдбоirУ) флакону

зберiгаIrня у cyxol{y l:el{Holfy ьtiсцi при тед.tперат}rрi вiд 8 дtl 15 ОС.
Tepir.TiH придатшостi * 2 рокit.
j{ля засто сув &н tIя у BeTepliнapнiii пяедliцr,lнi !
В.паеник ресетрацitlноrtl посвiдчення r,a виробrrr.rк гOтовOго fiрOд}Iкly:

з0 дiб за

тов "Броl]АФАрI\4А"

б-р Незапежностi 18-а, lr, Бровартl KlliBcbKoi обл., 07400
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