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Додаток 2 
до реєстраційного посвідчення АА-05006-01-13 

від 29.10.2018 
 

Окситоцин 
(розчин для ін’єкцій) 

листівка-вкладка 
 
Опис 
Розчин прозорий. 
Склад 
100 мл препарату містять діючу речовину: окситоцин – 1 000 МО. 
Допоміжні речовини: хлорбутанол ангідрований, вода для ін’єкцій. 
Фармакологічні властивості 
Окситоцин є пептидним гормоном, що посилює скорочення гладких м’язів матки, 

жовчних та сечових каналів та кишківника. Скорочує міаепітеальні волокна молочної залози 
лактуючих тварин та вивільняє виділення молока. Його ефект посилюється естрогенами, 
таким чином він має найсильніший ефект в фолікулярній фазі статевого циклу. 

Застосування 
Велика рогата худоба, вівці, кози, коні, свині, собаки, коти. 
Для стимуляції родів при слабких та недостатніх скорочуваннях матки (використовувати 

лише тоді, коли шийка матки розкрита); при атонії матки після родів; при післяродовій 
кровотечі матки; при залишках плаценти; при післяродовому ендометриті; при випадінні 
матки; при піометрі; гіпогалактії та агалактії після родів (для «випускання» молока); при 
маститі (для видалення молока та запалених молочних виділень перед введенням препаратів у 
молочні залози). 

Дозування 
Внутрішньом’язово або підшкірно  
Корови, коні   - 2-6 мл 
Вівці, свині    - 1-3 мл 
Собаки     - 0,2-1 мл 
Коти    - 0,3-0,5 мл 
Внутрішньовенно (повільно, внутрішньовенно з 5 % глюкозою) 
Корови та коні   - 0,25-1 мл 
Вівці, кози, свині  - 0,05-0,25 мл 
Собаки, коти   - 0,05-0,5 мл 
Лікування можна повторити через 20-40 хвилин після першого застосування низької 

дози. 
Протипоказання 
Не застосовувати, як допомогу при родах, якщо не підтверджено розширення шийки 

матки. Не використовувати у випадках ненормального положення плоду. 
Застереження 
Побічна дія 
У великих дозах окситоцин може викликати тривалі скорочення у формі стовбняку 

(правцю). 
Особливі застереження при використанні 
Не вводити тваринам з дистоцією (ускладненим народжуванням) внаслідок 

ненормального положення плоду. Вводити лише тоді, коли матка повністю розкрита. 
Окситоцин не слід вводити одночасно різними способами та одночасно з препаратами, що 
мають таку ж саму дію. 

Період виведення (каренції) 
Нуль днів. 
Форма випуску 
Скляні флакони по 25 мл, 50 мл або 100 мл. 
Зберігання 
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Продовження додатку 2 
до реєстраційного посвідчення АА-05006-01-13 

від 29.10.2018 
 
Сухе темне місце в оригінальній щільно закритій упаковці. 
Термін придатності – 2 роки. 
Після першого відбору з флакону препарат необхідно використати протягом 28 діб.  
Для застосування у ветеринарній медицині! 
Власник реєстраційного посвідчення 
Хювефарма, ЕООД 
вул. Ніколай Хайтов, 3а, поверх 5,  
1113 м. Софія 
Болгарія  

Huvepharma, EOOD 
3a Nikolay Haytov str., floor 5 
1113 Sofia 
Bulgaria  

Виробник готового продукту 
Біовет, ДжейЕсСі 
вул. Петар Раков, 39,  
4550 м. Пештера 
Болгарія 

Biovet, JSC 
39 Petar Rakov str. 
4550 Peshtera 
Bulgaria 
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