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БІОПІРОКС спрей 
(розчин для зовнішнього застосування)

листівка-вкладка

Опис
Прозорий або ледь опаловий розчин.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину:
оламін піроктон (октопірокс) – 10 мг.
Допоміжні речовини: лауромакрогол, пропіленгліколь, гліцерин 85%, диметикон, спирт

денатурований, вода дистильована.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код: QD01A – протигрибкові ветеринарні препарати для 

місцевого застосування.(QD01A Циклопірокс (Оламін, октопірокс).
Оламін піроктон (октопірокс) характеризується спектром антимікотичної дії проти 

Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Trichophyton verrucosum, Microsporum canis, 
Microsporum gypseum та інших дерматофітів. Фунгістатичний ефект проявляється через 5 
хвилин дії, після 10-хвилинного контакту діє фунгіцидно.

Антибактеріальний спектр дії оламін піроктону включає: E. coli, Salmonella spp., Proteus 
spp., Klebsiella spp., Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas aeruginosa.

Застосування
Лікування собак, котів, дрібних хутрових тварин, хворих на дерматофітози, які спричинені 

Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Trichophyton verrucosum, Microsporum canis, 
Microsporum gypseum та ін., а також при хворобах, викликаних мікрорганізмами E. coli, 
Salmonella spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas aeruginosa,
чутливими до оламін піроктону (октопіроксу).

Дозування
Препарат розпилюють на уражені місця з відстані 10-20 см не менше 4 разів на добу з 

інтервалом 2-4 доби до зникнення ознак захворювання. Перед застосуванням вміст флакону 
необхідно збовтати.

Протипоказання
Підвищена чутливість до оламін піроктону. Не застосовувати з вакцинами проти 

дерматофітозу.
Застереження
У тварин можливі алергічні реакції. Перевищення дози у 10 разів викликає місцеву реакцію, 

утворення еритем і випадання шерсті в місці нанесення. Реакції зникають через 5-7 діб, еритема 
зникає, шерсть стає гладкою і починає знову рости. Загальні реакції після застосування 
препарату не спостерігаються.

При проведенні маніпуляцій з препаратом рекомендується користуватися гумовими 
рукавицями, захисними масками або респіраторами. При випадковому потраплянні препарату в 
очі, на шкіру або слизові оболонки, його терміново необхідно змити проточною водою. Під час 
обробки забороняється палити, пити та вживати їжу. При випадковому проковтуванні 
препарату необхідно випити велику кількість води та звернутись до лікаря.

Форма випуску
Пластикові флакони по 100 мл або 450 мл, оснащені механічним розпилювачем.
Зберігання
Сухе, темне місце за температури від 15°С до 25°С.
Термін придатності – 2 роки.
Для застосування у ветеринарній медицині!
Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:
Біовета, а.с. Bioveta, a.s.
Коменскего 212, 683 23 Івановіце на Гане, 
Чехія

Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na 
Hane, Czech Republic




