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Мелвет
(розчин для ilл'скцiii)
листiвтса-вкладка

0пис
l"lрозора рiдина свiтло-хtовтого кольору.
CK;ralt
l мл препаlrату мiстить лirочу речовину (r,лг):

;liелоксикам - 5,0,

/{опоь,Iiяснi речовини: полiетlrлеrrглiколь, еташOл, етiллендiаtuiltтетраоцтова ltрIслота. I;o;ta

}]исокOOLIлIщена,

Аl'С

Фir рпrаксlлогi.rнi властлrвостi

vet класифiкаlliйний кол

QMOiA -

протI,IзаIlzurьнi

i

прот}iревIчIатлtчнi ветеринар}li шреttаirа,гl,l.

АС5б - Мелоксикапл.
i\4el,toKctlKaлt наJIежить до нестерOiдних протизапальнltх засобiв клаоу oKcиKairTiB:] I]!lpaiiie{{oIo
rlpОl'ИЗалаЛьноЮ, аналгетIIчFIоIо та жарозниrl(уsаJ]ьноIо дiсrо. N{еханiзм його ;tii ба:зчсr,ься llil
зt,tl,t;lсеннi бiосинтезУ прос:гаглаl"Iдиliiв, якi е медiаторамп запалення. Bl1ac.lriдcll< гtlrlli,tli,teiit.lrl
t|lерпlеtл,гатИвноi аrстиВllостi i]ОГ-2, НезнаЧно вlIливае на ЦОГ - l, шlо з}{енlIIус
ризт,к l]озвитliу
liобiчт,rоi дii.
Iчlелоксикам гrовнiстю абсорбуеr:ься uiс;rя пiдшlсiрllого, влtl,трiшньсll.{'rlзOвог0 rtбо
lзIlутlэit,tlt,lt,овеIIuого введеЕ}Iя. Вiдносна бiодоступнiсть c,raltoBi,ITb s9-99%, MaKc!l;ttaljlt,t.ta
КОНl tеНТРаЦiЯ ПrеЛОКСИttа!{у у KpoBi досягасться .Iерез ] -5 годин гtiсля введеtlпя, Мае влrсокий cTy,ltiHb
гrecтepoi}Hi.

QN,101

зв'ltзувцllllЯ з бiлкамИ плазми, перева)IfilО з iз;,тьбумiilОм (99%). Мелоr<сикаIu гIро]tикаt] в cl.iHoBia-Tt,tl1,
рi;цlrну. концентl]ацiя в синовiальнiй рiдиrлi становить прr,rблизtiо 50%о КСlНЦеЙраuiТ в п.пазмi.
Me.iIoKcla,KaM майже noBнicTro пrетаболiзУсться В печiнцi з утвореl.{пял,r 4 HettKTl.jBIJих похiдтtttх.
0сltовllиi:t метаболiт, 5'-карбоксимелоtссикам (60Оlо вiд вел,и,чини дози), yTBopIOCTIJSrI tl1_|lrixi;ll
оI(I-Iсле}Iпя проп,liхtтtого метаболiту 5'-гiдроltсlt-метiлмелсlttсiкама, яItнй також ексIil]е,гYс]LсrI. it';le l]
]\]elItIII,Ix KiJtbKtlc,rяx (9% вiЛ вел}IчинII дози). IJрIводитьсЯ piBHoto мilэсllО з калоý4 i сечЬlо, персRi{iliн0
у
ВtIt';tЯЛi П,tеТабОЛiТiВ. В НеЗМiННОП,lУ В]ll]]rlдi з калом I]иводиться 1v1енше 5% вiд о*rrrо",,"r4 .lttlбtlBoT
д()з}t, В сечi в незмillнопtу виглядi препараТ виявлясться тiльки в слiдових KiJtbtcocT:lx, а .гilItL1)Ii
L]ilс"гli0вО з ý{OлокоNl. СерелнiЙ перiоД напiввивеДення ('Г%) cTaIloBLlTb
20 год. Плазмовliii lt;lipeHc в
середl"tьоNlУ становитЬ 8 мл l хв. МелокСикам деN,Iо}iструС лiпiйнУ
фарл,lакокirrе.г}riiУ В l(gзttх 7,5- 1-i r,tr
прlI lзll,vr,рiшнъоп,t'язовоlчту введент,ti. ГIечiнкова або ниркова IIедостаттtiсть середтrьсrТ тяэltкостi
iоrrl,гll о не впливае п а фармакокiнетиiсу мелокс}lкаNIу.
]r4еЛСlТССИКаМ ВОЛОДiс вираяtеНими хондропротективlлlIN,ILI властиl]остrl}lll i за ,t,[)ltBlt]j(Jl-t_)
засl]осувацня не шригнiT ус кiстковltй метаболiзм. томv lиоrке бутlt препарато]\r вlлбору.,tl.ч.rr.1lilсуtзаl tttя
:taxBoI)IOBa}lb опорно-руховогО апарату. TaKo>lt N{еJlокоика,I!t IIе впливас на тrеребiг rестацit-llлоr.о
Ilроцесу в KopiB.

Зас,l,осуваtllля

велllltа рогата худоба: препарат застосовуетъся дJ]я .lliкуваiння тI]арин при зепiшьн}lх процесltх
0порi.Iо-руХовогО апаратУ (травматиЧпi набрякlI, артрит!1. артрози, бурсlrти, тенлit-ri1и та iHtrli);
,ц,ltя
"чiкуваlIltя лри гострIiх респiраторних iнфекцiях, гнiйно-катаlrаль}Iого N,Iаститу ]lри поед}Iiiтiгti з
вiдпсlвiiltrою антllбiотикотерапiсю для зменшення клiт,liчншх сI{мптL]пtiв квороби.-Щ,,lя Jtii<},lзttHttll гl,-",лl
розJIадаХ шлунково-кишковогО трактУ (пронос, дiарея) у посдл{аi{Нi з перора-rrьноtrr регiлрirгzLlliitиою
l,a q:тiотроП}Iою тераПiею (ллЯ зменшешнЯ tclilriчtlltx СИМПТОl,ЛiВ) у телят з ,IIIхI}IевOГО Bilit. .га
1,
1,1оJIоlitlяltУ ве.ltиtсоi рогатоi, худобlr. TaKoxt для зняттЛ пiсляоперацiйrного болlо пiсля вltдаiлеtlrlя
рtlгiв
) lе.lяг,
CB1,1rli: прешарат застосовусться для лiItувшIшя твариш IIpIr захtsорюваннях олорIIO-рухOвOгQ
апарату (для зпtеншеЕня симптомiв кульгавостi та запал,елlня), а також як допоiчli>tсtrа .герltгIiя прtt
лtiтtуваннi пiсляродоВого ccшc}.lcy ,га Toкcerr,rii (синдРом мастtt,Г-метрит-аГалактiя)
у посднаннi з
l} i,],пOвijlною антибiотlлкотрапiсtо,
ffi
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Itorri: для зN.{еншеFIня запален}Iя та болю при гострих та хронiчнлtх dlopb,lax запаJIь}{l,tх rlро1,1есilз
0IIорr{O*руховог0 апарату (травматичнi набрякио артрит}I, арlроз!1, бурс1.1::и, r:eгt.tliHiT,1.1 i

'гспдовагiitiтl,t. ламitлiти. пододер},lатити та iншi
ураження копит rнiйuо-заша.ilыIого характср} Ij
коrrшлексi з антибаrстерiальниtrли засобами) та при колiках (як протизапа_rп,lIltй r:a бо;lезасrtокiй_llртвttl:i
засiб),

Собаки i коти: при гоOтрих i хlrонiчt-tl,tх захвор}оваI{нях опOрноlrухового аllilрii,г),. LLio
с)/провOдх(уIоться сильним болепt i запаленняп,t (переломи. трав]\{и. розтягуванI-1rt зв'.llзOt{ i cl,xtl;ttt.t.ill,,
с)стеоартрити,
tl i с; tясltl

хронiчнi дегенеративнi захворювання суr"lrобiв i iгi"), а Tal(o?K лJlrI

:JLt}liliellHr]

ерацiйr,iого болtо.

{озування
l}e.пlltca роrата худOбrr: влtутрiшrrьом'язOвсt або внlтрiшлIьовенно одноразово у дозi 10 м_п/100
IiГ l\,{rtСи тiла тварини (rцо еквiвалеtrтно 0,5 мг NIелоксикаму на 1 кг мi,rси ,гiла rrзарнлlи), зzt п.оr:ребlt
у
ttoc,цtlatttti з антибiотлtкотрапiсю. ГIрlr об'емi iн'скцiТ для внутрiшньоtчt'ltзового введенtlя поltад J0
rl_цл ijOгr: розitодiляють на 2-3 tlастLIни та вi]Oдять
у рiзнi мiсtдяt.
I{oHi: внурiшньовенно однOразОво у лозi l2 млll00 кг маси тi.па т,вариtlи (шtо elttliBit.lletl,t,Ilo

0.6 лlг \,IелоксикаI\{у на 1 кг маси тiла тварини),

CBпtri: внуrрiшньом'язовo У дозi 0,8 птл/10 кг ьlаси тiла TBapиtrlr (ruо orcBiBa;lel-t.гъttl 0.4 lпtг
ý{е.qоксItI(а]иу rra l кг N,Iаси тiла тварини) о.шноразово, за гtотреби
у посдЕаIJнi з aнTl.tбioтиtitl,tllarlic:lcl.
У разi rтеобхiдностi мотсливе lIoBTopHe введення мелоксикаму через 24 годllни,
СОб*КИ: ПiДшКiрно або внутрiшньовенно однOразово у дозi 0,4 пrлl10 кг illacI,{ Ti;ta т,tзlлlэl.tп1.1
(пlо еквiвален,Iно 0,2 мг мелоксикаму на l кг },{aci{ тiла тваlэияи).
ltrl,гш] пiдr.rrкiрно одЕоразово у дозi 0,4 млl10 кГ Ivraсl.l тiла тварtllти (що еtсвiва_гtеtл"гlтtl Г).2 rлг
|i{e.il0I(clIliaмy на 1кг маси тiла тварltни).
П.ро,пrпоказання
Не зас,госовуватц TBapI,tHaýI при iпливiлуаьтьнiri пiдвипlе,нiй чутливостi до lccl;vlгtcltIeH t,iB
гll]епllра,]]у, при виразцi шлиrку або двападцятипzulоi Kt{u]KlI! прLI гед,{орагiчно,rtу clIrlдprtlMi т,а
вира;ltен iй H1.1pKoBiй або печiнковitt недостатностi"
I-{e застосовуватИ одrtочас}I0 з iншимИ ltестероiлt*лtlчlи протизапалыtиr.1}l преfiitI]а,га\,tl.i,
ртикостероiдаь.rи та антикоагуляЕтаN{и,
Не заст<rсовувати TeJIlITaN{ BiKoшl до i ти}кня, лошатам,BiKotut до 5 TиiKHiB, собакам

г.т }0Itо I(o

тltit<H,ilз.
I

Ie застосовувати ;ltеребниlс та лактуючим кобилапt, вбtгiтIтl.til4

та годуюt{ll\,

т:а коr.апт Jro

6

}{oJto;tll.rlt; t,ittlt;itп,l

1]а счкап.I.

Зltстсреi,ltеtlllп
l

lplr шiдшкiрноlтУ введеrпri препаратУ в мiсцi iн'скцiТ

:з'rtв}{,Iпсь

У вltпадках

N{о)ltе вLIпик}IутИ гцrлrпухлiсr,ь, яItа з

пiдвищеtтоi чутлl.tвоотi тварин до препарату або l:tого
алергiчна реаlсцiя (висип i кропив'янка), анафiлакт,и.lни.й шок.

часоý1 зI]икае.

Koпtгtottett.,t,iB, ltt):tte

У ршi вI,Iникне]"Iпя побiчних реакчiй нсобхiдно припишитлi лiкування ,га звернутися до .пiтtаряt
BgTc'PГll{aPl-{oТ МеЛИЦИН}{. Не ЗаСТосовувати препарвт тваринаtlи iз с;tльнлп,I зневоднення}.t.
гiпtlво,пепliеlО

абО гiпотензiсЮ" якиМ потрiбна парентерацьнt} регiдратацiя, octti;,tbltIl

llti,l,еttцiйлIий ризиlс вин}Iкнення нефрот,оксичнсlс,гi.
I-Ie зirлiшувати з iншими ветеринарFIи]!lи засобаlчrи.

icltl,c:

Забiй тварИн на L,{'ясО дозволясlъся череЗ 15 дiб (велика рогата худOба) та 5 дiб (cBlrHi. KoHi)
пiс;ut tlст,анllього застосуваFIIrя препарату. Спо>ltивання Mojlol(a в i;Ky людя1{ ДОЗВОЛJIеI,ся .tO;эсз 5
,,t б гI i c;r я ocTaI-I нього препарату застосування.
М'ясо ,га N{олоко, отримане до зазначеного TepMiHy, утlrлiзують або зголовуtоть
неlIl]олуitтивнlIь,I тваринам, залежн,э вiД B}IсHOBKY лiкаря ветерл{парноi медициttи обш.rеltсень.
(ropпta Blrпycкy
Ф_ltatcoHt,t iЗ оранжевоIо скла абО полiмерлItлХ матерiалiв, заlсритi гуlIовLtý.{ Kopliо\1 rliд
шltoirtiHic,By обкатку, по 5о 10, 20, 50 та l00 шrл.
Z\Плпlzли з полiпlерних лtатерiалiв по 5 i 10 rr.rл, флаконт з llол,iпlерlлих л,rатерiалiв гrо 5iJ i l00 пi.;l.
i
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Збеlriгапшя
Сухе, темIIе мiсце при температурi вiд 8 до 25ОС.
"I]epMiH rlрилатностi
црепарату - 3 роки. Пiсля вiлбору, rтершоi дози преfi4рат rте хiдr,t<r
в}LкOрй:Oтат].i. пр.отягом 28 дiб за уп,Iови зберiгаrrня В ýухому теý{шо,м.у Micчi при Teý{Ijepa.{ypi зjд 8 до
l 5о(:.

fiля застосувашIIя у ветеринарlriй мелиuинi!
l];r:rсп и к весс"rвацiй.ноr:о rrосвiдчеtlня i виробник rоl,о

тов *БровАФАрмА"
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