
Lider sedacji 
weterynaryjnej



najlepszy 
asystent 
lekarza 
weterynarii

dni ważności 
po otwarciu

powtarzalne i niezawodne znieczulenie 
z tej samej fiolki przez 28 dni

łagodna indukcja znieczulenia

minimalny wpływ na układ oddechowy 
i sercowo-naczyniowy

szybka eliminacja i wybudzenie

środki konserwujące zmniejszają 
ryzyko zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego

nowosc



Alfaxan® Multidose (10 mg/ml) 
bezbarwny roztwór do wstrzykiwań 
dla psów i kotów

Alfaksalon jest neuroaktywną cząsteczką steroidową 

o właściwościach znieczulenia ogólnego. Głównym 

mechanizmem działania jest modulacja transportu jonów 

chlorkowych przez błonę komórek nerwowych wywołana 

poprzez wiązanie się alfaksalonu z receptorami GABAA.

 

indukcja znieczulenia 
u psów i kotów

podtrzymanie 
znieczulenia ogólnego 

psów i kotów  
do 1 godziny

Wielodawkowy

28 dni 
dni ważności 
po otwarciu

szybkie działanie, kontrolowana indukcja 
i optymalny czas działania 1–3

doskonałe rozluźnienie mięśni 1,2

szybka eliminacja 3,4

kompatybilność ze wszystkimi lekami do premedykacji

neutralne pH – minimalne podrażnienie tkanek,  
brak bólu przy wstrzyknięciu 5

zalecany u psów i kotów już od 12 tygodnia życia

bezpiecznie stosowany przed cesarskim cięciem u psów

używany u psów w klasach ASA III-IV 6

całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) w bolusach 
lub jako infuzja o stałej szybkości (CRI)

szeroki indeks terapeutyczny – nawet znaczne 
przedawkowanie (20 mg/kg psy, 25 mg/kg koty) 
można leczyć objawowo 1,2

niewielki wpływ na układ oddechowy  
i sercowo-naczyniowy 1,2,7–9

ciśnienie krwi zazwyczaj utrzymuje się w normie 
klinicznej 1,2,7

minimalna depresja oddechowa zależna od dawki 8,9

alfaksalon

Alfaksalonjony Cl GABAA

błona 
wewnątrzkomórkowa

błona 
zewnątrzkomórkowa



Indukcja:

Premedykacja powinna działać uspokajająco i zapewniać okołooperacyjną analgezję. Przyczynia się  

również do zrównoważonego znieczulenia, dobrej jakości wybudzenia i szybkiego powrotu do pełnej  

świadomości. Dobór różnych leków w protokole znieczulenia powinien być dostosowany indywidualnie,  

a dawki poszczególnych leków redukowane w zależności od wybranej kombinacji oraz potrzeb 

pacjenta. Premedykacja wpływa również na zmniejszenie dawki Alfaxan® Multidose, która zawsze  

musi być dozowana do uzyskania efektu. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania 

agonistów alfa-2 (Dexdomitor), które mogą znacznie zmniejszyć wymaganą objętość Alfaxanu.

Indukcja znieczulenia 

zalecane dawki
pies kot

bez premedykacji z premedykacją bez premedykacji z premedykacją

mg/kg 3 2 5 5

ml/kg 0,3 0,2 0,5 0,5

¼ dawki

Start 15 sek. 30 sek. 45 sek. 60 sek.

¼ dawki ¼ dawki ¼ dawki

Niezbędne tempo iniekcji można osiągnąć poprzez podanie jednej czwartej (¼) obliczonej dawki
co 15 sekund, tak aby całkowita dawka, jeżeli będzie wymagana, została podana w ciągu pierwszych
60 sekund. Głębokość znieczulenia należy ocenić po podaniu każdej ¼ dawki i przerwać dawkowanie 

po osiągnięciu pożądanego efektu.

Podtrzymanie znieczulenia 

zalecane dawki
pies kot

bez premedykacji z premedykacją bez premedykacji z premedykacją

Dawka wlewu podawanego ze stałą prędkością

mg/kg/godzinę 8-9 6-7 10-11 7-8

mg/kg/minutę 0,13-0,15 0,10-0,12 0,16-0,18 0,11-0,13

ml/kg/godzinę 0,013-0,015 0,010-0,012 0,016-0,018 0,011-0,013

Dawka bolusa podawanego co 10 minut w celu utrzymania znieczulenia

mg/kg 1,3-1,5 1,0-1,2 1,6-1,8 1,1-1,3

ml/kg 0,13-0,15 0,10-0,12 0,16-0,18 0,11-0,13

alfaksalon
najlepszy asystent lekarza weterynarii



opioidowej 
analgezji

360

szybko mocno długo

Działanie:

przeciwbólowe

uspokajające

początek

długość



Butomidor®
butorfanol (w postaci winianu) 10 mg/ml

Butomidor® – stosować w przypadku łagodnego do umiarkowanego bólu trzewnego, 
do mniejszych zabiegów chirurgicznych, interwencji diagnostycznych, a także przed i pooperacyjnie.

Cechy produktu

·  bardzo korzystny profil bezpieczeństwa 
· silna i elastyczna analgezja, sedacja i preanestezja 
· wzmacnia działanie leków sedacyjnych
· dobre działanie uspokajające – wzmacnia działanie innych ośrodkowo aktywnych leków 
· oszczędzanie dawki – mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych 
· szybki początek działania – 5 min po podaniu dożylnym 
· działanie przeciwkaszlowe i przeciwwymiotne 
· optymalny czas działania 
· nie wymaga zgody z WIF.

Wskazania

 Jako środek przeciwbólowy: do uśmierzenia umiarkowanego bólu trzewnego, 
np. przed lub po zabiegu chirurgicznym oraz w bólach pourazowych. Jako środek uspokajający: 
w połączeniu z agonistami alfa 2 adrenoceptorów (medetomidyna). Jako środek do znieczulenia 
wstępnego: jako element protokołu anestetycznego (medetomidyna, ketamina).

Dawkowanie

  dożylnie, podskórnie i domięśniowo

Jako środek przeciwbólowy: monoterapia 

Butorfanol: 0,1-0,4 mg/kg m.c (0,01-0,04 ml/kg m.c.) IV, IM, SC

Jako środek uspokajający: z medetomidyną
Butorfanol: 0,1 mg/kg m.c (0,01 ml/kg m.c.) IV, IM; 
Medetomidyna: 0,01 mg/kg m.c. IV, IM
Do znieczulenia wstępnego: z medetomidyną i ketaminą: 
Butorfanol: 0,1 mg/kg m.c (0,01 ml/kg m.c.) IM; Medetomidyna: 0,025 mg/kg m.c. IM, 
Ketamina: 5 mg/kg m.c. IM po 15 minutach

  dożylnie i podskórnie

Jako środek przeciwbólowy: monoterapia

Butorfanol: 0,4 mg/kg m.c. (0,04 ml/kg m.c.) SC lub 0,1 mg/kg m.c. (0,01 ml/kg m.c.) IV

Jako środek uspokajający: z medetomidyną

Butorfanol: 0,4 mg/kg m.c (0,04 ml/kg m.c.) SC; Medetomidyna: 0,05 mg/kg m.c. SC

Do znieczulenia wstępnego: z medetomidyną i ketaminą: 
Butorfanol: 0,1 mg/kg m.c (0,01 ml/kg m.c.) IV; Medetomidyna: 0,04 mg/kg m.c. IV; 
Ketamina: 1,5 mg/kg m.c. IV

Butorfanol – agonista receptorów κ (analgezja, sedacja) i częściowy 
antagonista receptorów μ (mniejsza depresja oddechowa, słabsze 
działanie sercowo-naczyniowe).

szybko



Analgezja

  
  
Metadon: 0,5-1 mg/kg m.c. (0,05-0,1 ml/kg m.c.) SC, IM, IV

  
  
Metadon: 0,3-0,6 mg/kg m.c. (0,03-0,06 ml/kg m.c.) IM

Premedykacja / neuroleptanalgezja

    Metadon: 0,5-1 mg/kg m.c. (0,05-0,1 ml/kg m.c.) SC, IM, IV

  
  
Metadon: 0,3-0,6 mg/kg m.c. (0,03-0,06 ml/kg m.c.) IM

Insistor®
metadonu chlorowodorek 10 mg/ml

Insistor® – stosować w przypadku umiarkowanych do bardzo bolesnych procedur 
przed i pooperacyjnych.

Cechy produktu

·  szybki początek działania
·  czas działania 4-6 godzin
·  używany w wielu protokołach anestezjologicznych i przeciwbólowych
·  stosowany w premedykacji z różnymi lekami
·  znosi nadwrażliwość bólową (hyperalgezję) poprzez antagonizm  

z receptorem NMDA¹, 2
·  metadon jest czystym agonistą receptora μ, dzięki czemu zapewnia  

głęboką analgezję¹.

Wskazania

 Analgezja. Premedykacja do znieczulenia ogólnego lub neuroleptanalgezja w skojarzeniu 
z lekiem neuroleptycznym.

Dawkowanie

U psów początek działania występuje po 1 godzinie po podaniu podskórnym, około 15 minut po 
wstrzyknięciu domięśniowym i w ciągu 10 minut po wstrzyknięciu dożylnym. Długość działania 
wynosi około 4 godzin po podaniu domięśniowym lub dożylnym.
U kotów po podaniu domięśniowym początek działania występuje po 15 minutach, a długość 
działania wynosi średnio 4 godziny.

Metadon – mieszanina racemiczna, gdzie L-izomer to czysty 
agonista receptorów μ (analgezja, sedacja), a D-izomer to częściowy 
agonista receptora NMDA.

mocno



 
 Analgezja pooperacyjna, 
potęgowanie sedacji 

  Analgezja pooperacyjna

Buprenorfina: 10-20 μg/kg m.c. (0,03-0,06 ml/kg m.c.) IM, IV

W razie potrzeby dalszego uśmierzania bólu, możliwe jest powtórzenie dawki:

    
po 3-4 godzinach  
10 μg/kg m.c. (0,03 ml/kg m.c.)  
lub po 5-6 godzinach  
20 μg/kg m.c. (0,06 ml/kg m.c.)

  
 jednorazowo po 1-2 godzinach  
10-20 μg/kg m.c.  
(0,03-0,06 ml/kg m.c.)

 Analgezja pooperacyjna. 

 Potęgowanie efektów uspokajających substancji o działaniu ośrodkowym. 

Dawkowanie

Podczas gdy efekty uspokajające pojawiają się w 15 minut od podania, to aktywność przeciwbólowa 
występuje po około 30 minutach. Aby upewnić się, że podczas zabiegu chirurgicznego 
i natychmiast w trakcie rekonwalescencji obecne jest działanie przeciwbólowe, produkt 
powinien być podawany przedoperacyjnie jako część premedykacji.

Bibliografia:
1.  Murrel (2011): Clinical use of methadone in cats and dogs.
2.  Simon and Steagall (2016): The present and future of opiod analgesics in small animal practice.
3.  Andaluz et al The Veterinary Journal 181 (2009) 299-304; Pharmakokinetics of buprenorphine after intravenious 

administration of clinical doses to dogs

Bupaq®
buprenorfina (w postaci chlorowodorku) 0,3 mg/ml

Bupaq® – stosować przedoperacyjnie w przypadku umiarkowanie bolesnych i długotrwałych 
interwencji i pooperacyjnie w przypadku interwencji powodujących ból o nasileniu 
od umiarkowanego do silnego.

Cechy produktu

Buprenorfina – częściowy agonista receptorów μ (analgezja) 
i częściowy antagonista receptorów κ (nieznaczna sedacja). Wykazuje 
wysokie powinowactwo do receptorów (długi czas działania).

·  głęboka analgezja
·  nasilenie sedacji przy jednoczesnym podaniu innych leków znieczulających,  

co umożliwia zmniejszenie ich dawki
 ·  niewielki efekt uspokajający przy podaniu samodzielnym 
·  długi czas działania
 ·  najszerzej stosowany opioid w praktyce weterynaryjnej 3
 ·  bardzo korzystny profil bezpieczeństwa
 ·   niewielki wpływ na motorykę przewodu pokarmowego. 

Wskazania

długo



* Jansson et al.: Propofol EDTA and Reduced Incidence of Infection. Anaesth Intensive Care 2006; 34: 362-368

do podawania w bolusie i w ciągłej infuzji dożylnej – CRI (constant rate infusion)

zawiera wersenian disodowy (EDTA), który opóźnia rozwój mikroorganizmów*

Propofol 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań/infuzji dla psów i kotów



DAWKOWANIE

INDUKCJA ZNIECZULENIA

bez premedykacji 
0,65 ml/kg 
6,5 mg/kg 

0,8 ml/kg 
8 mg/kg 

z premedykacją alpha-2 agonistą
(DEXDOMITOR/DOMITOR)

0,3 ml/kg 
3 mg/kg 

0,2 ml/kg 
2 mg/kg 

PODTRZYMANIE ZNIECZULENIA

bolus
0,1 ml/kg 
1 mg/kg

0,2 ml/kg 
2 mg/kg

wlew o stałej prędkości
0,2–0,4 mg/kg/min

– krótkotrwale do 0,6 mg/kg/min
0,1–0,3 mg/kg/min

Dawki podane w tabeli mają charakter orientacyjny – ostateczna dawka zależy od indywidualnej odpowiedzi klinicznej danego pacjenta.

Propofol 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań/infuzji dla psów i kotów



dexcalculator.com

zainstaluj i wyliczaj 
precyzyjne dawki

http://www.dexcalculator.com


Pełne charakterystyki produktów dostępne są na 

www.orionvet.pl

http://www.orionvet.pl

