
Krótkotrwała kontrola drgawek pochodzenia ośrodkowego i obwodowego

Krótkotrwała kontrola skurczów mięśni szkieletowych

W ramach protokołu wstępnego znieczulenia i sedacji

Roztwór do wstrzykiwań 
dla psów i kotów

OKRES WAŻNOŚCI:  
4 lata

OPAKOWANIE:
6 ampułek o pojemności 2 ml

Vet-Agro Trading Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 18  
20-234 Lublin

Kontakt:

Diazepam 5,0 mg/ml

NOWOŚĆ



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Ziapam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów. 

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu zawiera: Substancja czynna: Diazepam 5,0 mg; Substancje pomocnicze: Alkohol benzylowy (E1519), Kwas benzoesowy (E210), 
Benzoesan sodu (E211), Glikol propylenowy, Etanol (96 procent), Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), Woda do wstrzykiwań. 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do wstrzykiwań. Zielonkawożółty, przezroczysty płyn. 

WSKAZANIA: Dla kotów i psów: Do krótkotrwałego leczenia zaburzeń drgawkowych oraz skurczów mięśni szkieletowych pochodzenia ośrodkowego i obwodowego. W ramach 
protokołu wstępnego znieczulenia lub sedacji. 

DAWKOWANIE I DROGI PODAWANIA: Podawać wyłącznie w powolnej iniekcji dożylnej. Dla psów i kotów: Krótkotrwałe leczenie zaburzeń drgawkowych: 0,5 mg diazepamu/
kg masy ciała (co odpowiada 0,5 ml/5 kg). Podawany we wstrzyknięciu dożylnym (tzw. bolusie) powtarzanym do trzech razy, po upływie nie mniej niż 10 minut za każdym razem. 
Krótkotrwałe leczenie skurczów mięśni szkieletowych: 0,5-2,0 mg/kg masy ciała (co odpowiada 0,5-2,0 ml/5 kg). W ramach protokołu sedacji: 0,2-0,6 mg/kg masy ciała (co odpowiada 
0,2-0,6 ml/5 kg). W ramach protokołu wstępnego znieczulenia: 0,1-0,2 mg/kg masy ciała (co odpowiada 0,1-0,2 ml/5 kg). 

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w przypadkach poważnej choroby wątroby. 

SPECJALNE OSTRZEŻENIA DLA KAŻDEGO Z DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT: Wyłącznie do podawania dożylnego (iv.). Istnieje prawdopodobieństwo, że diazepam 
stosowany w monoterapii okaże się mniej skuteczny, jako środek uspokajający w przypadku już pobudzonych zwierząt. Diazepam może powodować sedację i dezorientację, dlatego też 
należy zachować ostrożność przy podawaniu go zwierzętom wykorzystywanym do pracy, takim jak psy wojskowe, policyjne czy służbowe. 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Należy zachować ostrożność podczas stosowania 
tego produktu u zwierząt z chorobą wątroby lub nerek, a także u zwierząt osłabionych, odwodnionych, otyłych, z anemią lub w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność 
podczas stosowania tego produktu u zwierząt w stanie szoku, śpiączki lub w znacznej depresji oddechowej. Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego produktu u zwierząt 
dotkniętych jaskrą. Nie zaleca się stosowania diazepamu do kontroli zaburzeń drgawkowych u kotów w przypadku przewlekłego zatrucia z powodu chloropiryfosu, gdyż może 
to nasilić toksyczność związków fosforoorganicznych. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Osoby o znanej nadwrażliwości 
na  diazepam lub na substancje pomocnicze powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Produkt ten może powodować podrażnienie skóry. Unikać kontaktu 
ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć produkt wodą i mydłem. W przypadku nie ustępującego podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. Umyć ręce po zastosowaniu produktu. 
Produkt ten może powodować podrażnienie oczu. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody i zwrócić się 
o pomoc lekarską, jeżeli podrażnienie utrzymuje się. Diazepam jest substancją działającą depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia 
samoiniekcji. W  razie przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Nie prowadzić 
pojazdów, ponieważ może wystąpić sedacja. Diazepam może działać szkodliwie na płód i dziecko w łonie matki. Diazepam i jego metabolity przenikają do mleka matki, a tym samym 
wywierają skutek farmakologiczny na karmionego piersią noworodka. Dlatego też kobiety w wieku rozrodczym oraz karmiące piersią matki nie powinny mieć kontaktu z tym produktem. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE (CZĘSTOTLIWOŚĆ I STOPIEŃ NASILENIA): Szybkie podanie dożylne może powodować niedociśnienie tętnicze, zaburzenia serca oraz zakrzepowe 
zapalenie żył. W rzadkich przypadkach, głównie u psów małych ras, można zaobserwować reakcje paradoksalne (takie jak pobudzenie, agresję, działanie odhamowujące), dlatego też 
należy unikać stosowania diazepamu, jako jedynego środka u potencjalnie agresywnych zwierząt. W bardzo rzadkich przypadkach stosowanie diazepamu u kotów może spowodować 
ostrą martwicę wątroby i jej niewydolność. Inne zgłoszone działania obejmują wzrost apetytu (głównie u kotów), ataksję, dezorientację, a także zmiany w czynnościach umysłowych 
i zachowaniu. Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących 
działanie(a) niepożądane); często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt); niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt); rzadko 
(więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10 000 leczonych zwierząt); bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty). 

Wyłącznie dla zwierząt. Wydany z przepisu lekarza – Rp. Do podania wyłącznie z przepisu lekarza weterynarii. 
NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 2807/18. 

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO: DOMES PHARMA SC, 57 rue des Bardines, 63370 Lempdes, Francja. 

LOKALNY PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO: Vet-Agro TRADING Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin.

ChPL: 20.12.2021 r.

Dawkowanie

Krótkotrwałe leczenie zaburzeń drgawkowych
0,5 ml/5 kg m.c. dożylnie
Dawka bolusa podawana do 3 razy, w odstępie co najmniej 10 minut.

Krótkotrwałe leczenie skurczów mięśni szkieletowych 0,5 - 2,0 ml/5 kg m.c. dożylnie

W ramach protokołu sedacji 0,2 - 0,6 ml/5 kg m.c. dożylnie

W ramach protokołu wstępnego znieczulenia 0,1 - 0,2 ml/5 kg m.c. dożylnie

Mechanizm działania

Diazepam wiąże się z neuronalnym receptorem GABAA, prowadząc do otwarcia kanałów chlorkowych.  
Powoduje to hyperpolaryzację neuronu postsynaptycznego i zmniejszenie aktywności neuronalnej.

BENZODIAZEPINA (BDZ)
STRONA WIĄZANIA

SZCZELINA SYNAPTYCZNA

CYTOPLAZMA 
NEURONALNA

BŁONA
POSTSYNAPTYCZNA

DIAZEPAM
(BENZODIAZEPINA)

RECEPTOR GABA

RECEPTOR GABAA


