
  

Дексаметазон  

(розчин для ін’єкції) 

листівка-вкладка 

 

Опис 

Безбарвний прозорий розчин. 

Склад 

1 мл препарату містить діючу речовину: 

дексаметазон ( дексаметазон динатрій фосфат)   -2 мг. 

Допоміжні речовини: натрій метабісульфіт, метил парагідроксібензоат, пропил парагідроксибензоат, 

динатрій фосфат дигідрат, вода для ін’єкцій. 

Фармакологічні властивості 

Дексаметазон проявляє виражену протизапальну та протиалергічну дію, зумовлену пригніченням 

вивільнення еозинофілами медіаторів запалення, індукуванням утворення ліпокортинів і зменшення 

кількості тучних клітин, що виробляють гістамін та гіалуронову кислоту із зменшенням проникності 

капілярів, стабілізацією клітинних мембран (особливо лізосомальних) та мембран органел. 

Застосування 

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, телят, свиней, лошат, котів та собак, хворих на артрит, 

бурсит, тендовагініт, алергічний дерматит, первинний кетоз ( у корів), ацетонемію, мастит, агалактію, 

екзему. 

Дексаметазон може застосовуватись, як підтримуюча терапія, у випадку, коли потребується негайний 

лікувальний ефект. 

Дозування 
Внутрішньом’язово, внутрішньовенно або підшкірно (собаки)  у дозі: 

собаки, коти  - 0,25-0,5 мл препарату на 5 кг маси тіла або 0,1-0,2 мг дексаметазону на 1 кг маси тіла. 

При необхідності ін’єкцію повторюють через 2 доби; 

велика рогата худоба, коні -  5-10 мл препарату на 400 кг маси тіла або 2,5-5 мг  дексаметазону на 100 

кг маси тіла. При необхідності ін’єкцію повторюють через 3-4 доби; 

вівці, телята, свині, лошата - 1-2 мл препарату на 50 кг маси тіла або 2-4 мг  дексаметазону на 50 кг 

маси тіла. При необхідності ін’єкцію повторюють через 3-4 доби. 

Внутрішньосуглобові ін’єкції вводять тварині у дозі  0,25 - 4 мл препарату. 

Протипоказання 

Не застосовувати вагітним тваринам, а також тваринам з цукровим діабетом, хронічним нефритом, 

при серцевій недостатності або остеопорозі. Не застосовувати при вірусних інфекціях під час віремічної 

фази. Не використовувати коням для лікування ламіниту. 

Застереження 

Забій тварин на м`ясо дозволяється через 3 доби після останнього застосування препарату. 

Споживання молока в їжу людям дозволяється через 1 добу після останнього застосування препарату. 

Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, 

залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини. 

Форма випуску 

Коричневі скляні флакони типу ІІ, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 100мл. 

Зберігання 

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15
0
 до 25

0
C 

Термін придатності – 2 роки. 

Для застосування у ветеринарній медицині! 

Власник реєстраційного посвідчення: 

Альфасан Недерланд Б.В. 

Куіперсвег 9 

3440 АВ Ворден 

Нідерланди  

Alfasan  Nederland B.V. 

Kuipersweg 9 

3440 AB Woerden 

Netherlands 

Виробник готового продукту: 

Альфасан Інтернешнл Б.В. 

П.О.Бокс78 

3440 АВ Ворден 

Нідерланди  

Alfasan International B.V. 

P.O.Box 78 

3440 AB Woerden 

Netherlands 




