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Додаток 2 
до реєстраційного посвідчення АА-04799-01-13 

від 29.10.2018 
 
 

Йодоутер 
(розчин для внутрішньоматкового застосування) 

листівка-вкладка 
 

Опис 
Розчин жовто-коричневого або червоно-коричневого кольору. 
Склад 
100 мл препарату містять діючу речовину: 
повідон йод 10 % - 10,0 г. 
Допоміжні речовини: декспантенол, гліцерин 85 %, ноноксинол 9, полоксамер 188, 

моногідрид лимонної кислоти, додекагідрат натрію гідрогенфосфат, вода для ін’єкцій. 
Фармакологічні властивості 
ATC-vet класифікаційний код: QG51A – Протимікробні та антисептичні ветеринарні 

препарати для внутрішньоматкового застосування. QG51AD01 – (Повідон-йод). 
Комплексно-сполучний йод, який поступово вивільняється, має неселективний 

окислювальний вплив на білок мікроорганізмів. Мікроорганізми, які належать до 
антибактеріального спектру препарата Йодоутер – це грампозитивні та грамнегативні 
мікроорганізми, деякі анаеробні мікроорганізми, бродильні грибки та їхні спори, протозої та 
деякі віруси. Має антимікробний вплив на стафілококи, гнійні стрептококи, веретеноподібні 
бактерії, мікобактерії та бактероїди. Час, необхідний для досягнення достатнього ефекту 
становить 2-5 хвилин. Повна бактеріостатична дія проявляється через 5 хвилин. 

Застосування 
Лікування великої рогатої худоби, свиней при запаленні піхви (вагініт), запаленні шийки 

матки (цервіцит); при гострому та хронічному запаленні слизової оболонки матки (ендометрит), 
недостатній здатності стінки матки до скорочення після пологів (атонія матки після пологів); при 
захворюванні на лохіометру, піометру; при післяродових внутрішньоматкових інфекціях (після 
надання рододопомоги, кесаревого розтину, оперативного відділення посліду). 

Дозування 
Препарат застосовують внутрішньоматково за допомогою одноразового катетера у дозі 150 

мл шляхом стискання гофрованого флакона. 
При запаленнях шийки матки або піхви проводять місцеву обробку шляхом введення 

змоченого препаратом тампону або спринцюванням. Після обробки тампон видаляють.  
При атонії матки та піометрі препарат вводять шляхом спринцювання.  
Лікування безпліддя препаратом проводять в метеструсі чи діеструсі. 
Протипоказання 
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати при гіпертиреозі та 

інших порушеннях функцій щитовидної залози, вагітність. 
Застереження 
Добре збовтати флакон перед застосуванням. 
Форма випуску 
Гофрований пластиковий флакон, що містить 150 мл препарату, з пластиковим катетером. 
Зберігання 
Зберігати в сухому темному місці при температурі від 15°С до 25°С. 
Термін придатності – 24 місяці. Препарат з відкритого флакону використати одразу. 
 
Для застосування у ветеринарній медицині! 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту 
Біовета, а.с. 
Коменскего 212, 683 23 Івановіце на Гане, Чеська Республіка 
 


