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РІДКІ ПРЕПАРАТИ 
ДЛЯ НАШКІРНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ 
У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Praeperationes liquidae veterinariae 
ad usum dermicum

Veterinary liquid preparations for cutaneous 
application

Якщо не обґрунтувано та не дозволено інше, рідкі лі-
карські засоби для нашкірного застосування у ветери-
нарній медицині мають витримувати вимоги статті 
«Рідкі лікарські засоби для нашкірного застосування». 
До них додатково можуть застосовуватися вимоги, 
наведені нижче. 

ВИЗНАЧЕННЯ

Рідкі препарати для нашкірного застосування у ве-
теринарній медицині призначені для застосування 
на шкірі для одержання місцевої і/або системної дії. 
Це розчини, емульсії або суспензії, які містять одну 
або більше діючих речовин у придатному розчин-
нику. Вони можуть бути концентратами у вигляді 
змочуваних порошків, паст, розчинів або суспензій, 
які використовуються для приготування розведених 
розчинів, суспензій або емульсій діючих речо-
вин. Вони можуть містити придатні антимікробні 
консерванти, антиоксиданти або інші допоміжні 
речовини, такі як стабілізатори, емульгатори та за-
гусники.

Рідкі препарати для нашкірного застосування у вете-
ринарній медицині можуть бути класифіковані як:
— піни нашкірні (див. «Рідкі лікарські засоби для на-

шкірного застосування»);
— концентрати для просочення;
— препарати для зрошення;
— шампуні (див. «Рідкі лікарські засоби для нашкір-

ного застосування»);
— препарати для точкового нанесення;
— спреї;
— просочення для сосків;
— спреї для сосків;
— промивки для вим'я.

Концентрати для просочення

ВИЗНАЧЕННЯ

Концентрати для просочення — препарати, що 
містять одну або більше діючих речовин зазвичай 

у формі змочуваних порошків, паст, розчинів або 
суспензій, що використовують для виготовлення 
розведених розчинів, суспензій та емульсій діючих 
речовин. У разі застосуванні розведених препаратів 
тварину повністю занурюють у засіб. 

Препарати для зрошення

ВИЗНАЧЕННЯ

Препарати для зрошення містять одну або більше 
діючих речовин, які запобігають і лікують ектопа-
разитичні та/або ендопаразитичні інвазії тварин. 
Їх застосовують в об'ємах зазвичай більших 5 мл, 
наливаючи на дорсальну половину тварин. 

Препарати для точкового 
нанесення

ВИЗНАЧЕННЯ

Препарати для точкового нанесення містять одну 
або більше діючих речовин, які запобігають і ліку-
ють ектопаразитичні та/або ендопаразитичні інвазії 
тварин. Їх застосовують в об'ємах зазвичай менших 
10 мл, наносячи на голову або спину тварин, якщо  
це доречно.

Спреї

ВИЗНАЧЕННЯ

Спреї містять одну або більше діючих речовин, 
призначених для зовнішнього застосування із те-
рапевтичною або профілактичною метою. Вони 
витягаються у вигляді аерозолів натисненням на 
відповідний клапан або за допомогою придатного 
розпилюючого пристрою, який є або інтегрованою 
частиною контейнера або постачається окремо.

Якщо спреї випускають у контейнерах під тиском, 
вони мають витримувати вимоги статті «Лікарські 
засоби, що знаходяться під тиском». Такі спреї зазви-
чай містять одну або більше діючих речовин у при-
датному середовищі, що утримуються під тиском 
придатним пропелентом або придатною сумішшю 
пропелентів. У інших випадках спреї випускають у 
щільно закупорених контейнерах.
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ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки та виробництва спреїв мають бути 
вжиті заходи, що забезпечують відповідну швидкість 
і криву розпилення комплексного препарату.

Просочення для сосків

ВИЗНАЧЕННЯ

Просочення для сосків містять одну або більше  
діючих речовин зазвичай у вигляді розчину, яким 
просочують сосок тварин у період до та, коли до-
речно, після доїння молока для зменшення кількості 
патогенних мікроорганізмів на поверхні соска. Про-
сочення для сосків можуть випускатися/подаватися 
у вигляді готових до застосування препаратів, або їх 
готують розведенням концентратів для просочень. 
Просочення для сосків до та після доїння молока 
часто відрізняються за складом. Просочення для 
сосків зазвичай містять пом'якшувальні речовини, 
що сприяють зволоженню, пом'якшенню шкіри та 
дозволяють лікувати ураження, які інакше можуть 
стати джерелом бактерій.

Спреї для сосків

ВИЗНАЧЕННЯ

Спреї для сосків містять одну або більше  діючих 
речовин зазвичай у вигляді розчинів, які розпилю-
ють на сосок тварин у період до та, коли доречно, 
після доїння молока для зменшення кількості па-
тогенних мікроорганізмів на поверхні соска. Спреї 
для сосків можуть випускатися/подаватися у вигляді 
готових до застосування препаратів, або їх готують 
розведенням концентратів спреїв для просочень. 
Спреї для сосків до та після доїння молока часто 
відрізняються за складом. Спреї для сосків зазви-
чай містять пом'якшувальні речовини, що сприяють 
зволоженню, пом'якшенню шкіри та дозволяють 
лікувати ураження, які інакше можуть стати дже-
релом бактерій.

Промивки для вим'я

ВИЗНАЧЕННЯ

Промивки для вим'я містять одну або більше  ді-
ючих речовин зазвичай у вигляді розчинів, які роз-
пилюють на вим'я та соски тварин для видалення 
бруду та фекальних забруднень перед застосуван-
ням просочень або спреїв для сосків. Промивки для 
вим'я зазвичай готують розведенням або концентро-

ваних препаратів, або готових примочок або спреїв 
для сосків.


