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Sedativum z      pro koně a skot

DOMIDINE® 10 mg/ml inj. roztok pro koně a skot  
Účinná látka: detomidin hydrochlorid  (10 mg v 1 ml) 
Forma: injekční roztok bez barvy a zápachu 
Charakteristika: sedativum a analgetikum pro koně a skot  
Použití:  

• vyšetření, (např. endoskopie, rektální a gynekologická vyšetření, RTG) 
• menší chirurgické zásahy (např. ošetření ran, zubů, šlach, ošetření struků)
• před léčbou a medikací  (např. žaludeční sonda, kování koní)

Doporučení: používat pouze u zvířat po 12-ti hodinové hladovce  
Způsob podání: intravenózní i.v. nebo intramuskulární i.m.injekce 
Dávkování :   

Lehká sedace    10-20 µg/kg ž.hm  = 0,1-0,2 ml/100 kg 
Střední sedace   20-40 µg/kg ž.hm  = 0,2-0,4 ml/100 kg 
Dlouhodobá sedace   40-80 µg/kg ž.hm  

Rychlá absorbce (15-30 min), vylučován močí a výkaly (malé množství mlékem a slinami) = ochranné 
lhůty (mléko 12 h, maso 2 dny)
POZOR: nepoužívat v kombinaci s butorfanolem u koní s kolikou a spolu se sulfonamidy 
Poznámka: analgetické účinky detomidinu nejsou dostatečné po celou dobu zákroku (je vhodná 
kombinace se silnějším analgetikem nebo lokálním anestetikem)

Balení pro CZ/SK: 5 ml a 20 ml
Doba použitelnosti: 3 roky, po otevření 28 dní
POM-V Pouze na lékařský předpis - veterinární přípravek 

20ml
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