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ТIлмовет® 25%

(розчин для перорального застосування)
листIвка-вкладка

Опис
Розчин жовтуватого кольору.
Склад
1 мл препарату мIстить дIючу речовину:
тилмIкозин - 250 мг.
Допом1жнI речовини: динатр1й едатат, пропIлгалат, кислота фосфорна концентрована, вода

очищена.
Фармаколог1чн1 властивост1
АТС vе! класиф1кац1йний код (2]01 — антибактер1альн1 ветеринарн1 препарати для системного

застосування. ф01ЕА91 - ТилмIкозин.
ТилмIкозин — нап1всинтетичний антиб1отик макрол1дно1' групи. В1н бцокуе синтез

бактер1ального б1лка. Бактерицидно д1е на грампозитивн1 мIкроорган1зми, а саме на Рш1еигеЦа $рр.,
НаеторМ1и$ $рр., СогупеЬасТег1ит $рр., а також на мIкоплазми (МусорIата $рр.)·

При пероральному застосуванн1 тилмIкозину свиням 13 кормом у доз1 21,3 мг/кг/добу,
антиб1отик, швидко всмоктуеться 3 травного каналу та переходить 13 плазми кров1 у леген1. У

результат1 цього в сироватц1 кровI рIвень тилмIкозину € низьким, а в легенях тилм1козин
знаходиться вже через 6 годин пIсля початку лIкування. У свиней пIсля перорального застосування
препарату максимальна концентрац1я д1ючоI' речовини спостер1гаеться в легенев1й тканин1.У курчат
тилмIкозин потрапляе у пов1трянI мIшки ран1ше, н1ж за 6 годин пIсля початку лIкування.

У курчат та 1ндикIв вже через 6 годин пIсля застосування р1вень концентрац11' тилмIкозину в
легенях та повIтряних мIшках високий 1 утриму€ться тривалий час пIсля зак1нчення лIкування.

При пероральному застосуванн1 телятам тилмIкозин з'являеться у легенях через 6 годин 1

утримуеться на терапевтичному р1вн1 протягом 60 годин пIсля останнього випоювання.
ТилмIкозин видIляеться 3 орган1зму, головним чином, 3 жовчю ( 80°4), а незначна к1льк1сть - 3

сечею (20°'6).

Застосування
СвинI: лIкування тварин при захворюваннях орган1в дихання, що спричинен1

мIкроорган1змами (Мусор/ата Нуорпеитоп1ае, РаЫеиге11а ти1Юс1да, АсТ1поЬас111ш
рIеигорпеитоп1ае та 1нш1), чутливими до тилмIкозину.

Кури (за виключенням несучок, яйця яких застосовують в I'жу людям): лIкування курей при
захворюваннях орган1в дихання, що спричинен1 мIкроорган1змами (МусорIшта 9аи15ерисит, М.

$упоv1ае), чутливими до тилмIкозину.

Iндики: лIкування 1ндикIв при захворюваннях орган1в дихання, що спричинен1
мIкроорган1змами (МусорIата 9а1115ер11сит, М. $упоv1ае), чутливими до тилмIкозину.

Телята (вIком до 3 м1сяцIв): лIкування тварин при захворюваннях орган1в дихання, що
спричинен1 мIкроорган1змами (РамШи"е11а Наето1уНса, Р. ти1Юс1да, МусорIшта Ьоvй, МусорIата

д15раг та 1нш1), чутливими до тилмIкозину.

Дозування
Перорально 3 питною водою або зам1нником молока у доз1:
телята — 1 мл препарату на 20 кг маси тIла дв1чI на добу або 12,5 мг тилмIкозину на 1 кг маси

тIла протягом 3-5 Д1б;

кури (за виключенням несучок, яйця яких застосовують в I'жу ЛЮдям) -30 мл препарату на 100
л питноI' води щоденно або 15-20 мг тилмIкозину на 1 кг маси тIла протягом 3 д1б;

Iндики - 30 мл препарату на 100 л питноI води щоденно або 10-27 мг тилмIкозину на 1 кг маси

тIла протягом 3 д1б;
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свин1 - 80 мл препарату на 100 л питноI' води щоденно або 15-20 мг тилмIкозину на 1 кг маси

,
тIла протягом 5 д1б.

Одного флакона (960 мл) достатньо для приготування 1200 л лIкувального розчину для свиней
або 3200 л лIкувального розчину для курей-бройлер1в та 1ндикIв.

Одного флакона (960 мл) достатньо для приготування питноI' води або зам1нника молока для
48-80 телят (масою тIла 40 КГ).

ПIсля розчинення у водI, розчин необх1дно використати протягом 24 годин, а молоко —
протягом 4 годин. Не застосовувати свиням 3 вологим типом год1влI.

Протипоказання
Препарат не застосовують тваринам 13 пIдвищеною чутливIстю до тилмIкозину.
Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких призначен1 для споживання людьми.
Заборонено застосовувати для коней та Iнших непарнокопитних. Не застосовувати жуйним

тваринам 3 функцIонально розвиненими передшлунками.

Застереження
Заб1й тварин та птицI на м'ясо дозволяють через 14 д1б (свинI), 12 д1б (курчата), 19 д1б

(Iндики) та 42 доби (телята) пIсля останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного
терм1ну, м'ясо утилIзують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно в1д висновку лIкаря

ветеринарно1' медицини.
Якщо ознаки захворювання не зникають протягом 3-5 д1б, то попередн1й дIагноз ма€ бути

переглянутий, а лIкування змIнено.

Форма випуску
ПолIетиленов1 флакони по 240 та 960 мл.
ПолIетиленовий терефталатний флакон по 60 мл.

Збер1гання
Сухе, темне, недоступне для дIтей мIсце при температур1 в1д 5 оС до 30 0 С,

Терм1н придатност1 - 2 роки. ПIсля першого вIдбору 3 флакона препарат необх1дно
використати протягом 3 м1сяцIв, за умови збер1гання у темному м1сц1 при температур1 в1д 0 ОС до 5

оС. ПIсля розчинення у водI, розчин 3 препаратом необх1дно використати протягом 24 годин, а при

розчинен1 у молоцI — протягом 4 годин.
Для застосування у ветеринарн1й медицин1!
Власник реалграц1йного посвIдчення
Хювефарма, ЕООД НиvерНагта, ЕООО
вул. НIколай Хайтов, За, поверх 5 За N1Ко1ау Наутоv $Тг., Поог 5
111Зм.Соф1я 11135о11а
Болгар1я Ви19апа

Виробник готового продукту
Б1овет, ДжейЕсСI
вул. Петар Раков, 39
4550 м. Пештера
Болгар1я

В1оvе!, 15С
39 РеТаг КаКоv Яг.

4550 Ре51пега

Ви19аг1а
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