
ПЕДІСАН
розчин для зовнішнього застосування

Опис Прозора рідина зеленого кольору зі специфічним запахом.
Склад 100 мл препарату містять діючі речовини:

бензалконію хлорид - 20,0 г;
глутаровий альдегід - 10,0 г.
Допоміжні речовини: сульфат міді, сульфат алюмінію, по-
лівінілпіролідон, трилон Б, синтанол, поліетиленгліколь,
вода очищена.

  Фармакологічні
властивості

ПЕДІСАН - комплексний препарат для санації копитного рога,
діє антисептично (включаючи Fusobacterium necrophorum,
Bacteroides nodosus, Clostridium perfringens та ін.). Бензалко-
нію хлорид та глутаровий альдегід мають бактерицидну
(Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas
aeruginosa, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Lis-
teria monocytogenes, Mycoplasma spp.), фунгіцидну (Candida
spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Pеnicillium spp.), вірулі-
цидну (Newcastle disease virus, Reovirus, Rotavirus, Coron-
avirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus, Pestivirus) дії.
Спеціальні компоненти, які входять до складу Педісану (ком-
плекси солей, неіоногенних ПАР та полімерних сполук), зміц-
нюють копитний ріг, перешкоджаючи його розтріскуванню,
обволікають поверхні, закупорюючи дефекти; запобігають
розвитку пористості; мають в’яжучу, кератолітичну та проти-
запальну дії, стимулюють загоєння ураженої шкіри м'якуша і
міжпальцевої щілини.

Застосування Препарат застосовується для лікування тварин при захворюван-
нях копит; для профілактики та лікування тварин хворих на нек-
робактеріоз і копитну гниль.

               Дозуван   ня Засіб застосовують методом ванн шляхом занурення копит у
робочі розчини препарату або методом зрошення. Робочі
розчини препарату готують у промаркованих ємностях із
будь-яких матеріалів шляхом розведення засобу водою кім-
натної температури.
Для профілактики захворювань копитного рога використо-
вують 2,5-5% розчини препарату впродовж 7 діб один раз на
місяць.
В залежності від кількості корів, ванни заповнюють згідно
таблиці 1.
Таблиця 1

Для тварин з незначними ураженнями кінцівок (при вида-
ленні уражених ділянок, зрізанні некротичних тканин) вико-
ристовують 10% розчин препарату методом зрошення
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на фермі
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розчину

Застосування

до 50 корів 2,5% Розчин потрібно 
замінювати кожні 2 доби.

50-200 корів 5% Розчин потрібно 
замінювати кожні 2 доби.

200-1000 корів 5% Розчин потрібно 
замінювати щодня.



дворазово з інтервалом 24 години. Потім переходять до об-
робки кінцівок 5% розчином препарату методом занурення.
Обробку проводять через добу, не менше трьох разів.
При глибоких втручаннях з видаленням уражених тканин, за-
стосовують препарат методом накладання пов’язок, змоче-
них в 10% розчині. Перев'язки проводять через добу, не
менше трьох разів. Потім переходять до обробки кінцівок 5%
розчином препарату методом занурення.

Протипоказання Не встановлені.
Застере   ження Немає.

Спеціальні 
застереження
для осіб і об-
слуговуючого
персоналу

До роботи із засобом не допускають осіб молодших 18 років.
Роботи, пов’язані із приготуванням робочих розчинів препарату,
проводять із дотриманням заходів щодо захисту органів дихання,
шкіри та очей (спецодяг, універсальний респіратор, захисні оку-
ляри, гумові рукавиці). Приготування робочих розчинів прово-
дити в провітрюваному приміщенні де є вода.
При появі ознак подразнення органів дихання необхідно припи-
нити роботу із засобом, постраждалого негайно вивести на свіже
повітря або в інше приміщення. Рот і носоглотку прополоскати
водою, звернутись до лікаря.
При випадковому попаданні засобу в очі необхідно терміново
промити їх проточною водою протягом 10-15 хвилин та зверну-
тися до лікаря.
У разі випадкового попадання препарату на шкіру, потрібно ре-
тельно промити уражену ділянку проточною водою, після цього
змастити шкіру пом'якшуючим кремом. При випадковому попа-
данні засобу в шлунок необхідно дати випити постраждалому
декілька склянок води з 10-20 подрібненими таблетками акти-
вованого вугілля та звернутись до лікаря. Шлунок не промивати!
Всі електричні прилади при обробці повинні бути відключені.
Забороняється палити, пити, приймати їжу під час виконання
робіт. Після закінчення роботи обличчя і руки слід вимити водою
з милом.

Форма випуску Полімерні флакони або каністри місткістю 100, 500, 1000 мл.

Зберігання Зберігати в тарі виробника при температурі від 5°С до 25°С в
сухих, темних, вентильованих складських приміщеннях. Не
заморожувати!

Термін 
придатності 2 роки з дати виготовлення.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник
реєстрацій-
ного посвід-
чення та
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