Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
TAVİLİN
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Tavilin Oral Çözelti Tozu, beyaz, çok açık sarı renkli homojen toz olup, 100 g.’lık ambalajda 100 g. tilosin baza eşdeğer tilosin
tartarat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Tilosin, Streptomyces fradie kültürlerinden elde edilen makrolit grubu antibiyotikdir. İlaç bakterilerde 50-S ribozomal alt birimine
bağlanıp protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir.
Tilosine başlıca gram pozitif bakterilere etkinlik gösterir. Tilosine duyarlı başlıca bakteriler şunlardır;
Mycoplasma sp., Leptospira sp., Erisipelas sp., Haemophilus pertusii, Morexella bovis, Borrelia anserina, Treponema hyodysenteria.
Tilosin özellikle Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda oldukça etkilidir. Staph. aureus suşları
arasında dirençli suşlar oluşabilir.
Sindirim kanalından emilimi hızlıdır. Bu yolla uygulandıktan yaklaşık 1 saat sonra, pik plazma yoğunluğuna ulaşır. Vücutta
değişikliğe uğramadan emilen tilosin, serbestçe bütün vücuda dağılır. Başlıca idrar ve safra yoluyla atılır.
KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR
Tavilin Oral Çözelti Tozu, hindi ve tavuklarda tilosine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde
kullanılır. Başlıca tavuklarda kronik solunum yolu enfeksiyonlarında (CRD) Mycoplasma gallisepticum, M.synovia ve hindilerde
enfeksiyöz sinüsitis’in etkeni olan M.melagridis’e karşı sağaltıcı ve koruyucu amaçla kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Tilosinin farmakolojik dozu 50 mg/kg canlı ağırlık/gündür.
Buna göre pratik olarak toplam her 100 kg için 5,5 gram toz içme suyuna katılarak kullanılır. Çözelti her gün taze olarak yeniden
hazırlanmalıdır. Tedaviye 3 gün devam edilir. Mycoplasmosis tedavisinde 5 gün tedavi uygulanmalıdır.
İSTENMEYEN/ YAN ETKİLERİ
Önerilen doz ve uygulama yoluyla kullanıldığında istenmeyen bir yan etkiye neden olmaz.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Makrolid antibakteriyeller, benzer etki şekli olan fenikoller, linkozamidler ve diğer makrolidler ile birlikte kullanılmamalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 2 gün,
hindiler 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün boyunca elde
edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI: Tedavi dozlarında hedef türlerde kontrendikasyonu bulunmamaktadır. Tilosin atlara ve geviş
getirenlere kesinlikle verilmemelidir.
GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Çocukların

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Deri ile teması irritasyona yol açabilir. Ürünün kullanımı sırasında maske, koruyucu eldiven ve elbise giyilmelidir. Uygulama
sonrasında eller yıkanmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.
Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25ºC ’de) saklayınız. Nemli ortamda saklanmamalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 20 g’lık cam şişelerde ve 100 gramlık ve 250 gramlık beyaz renkli polietilen kavanozlarda karton
kutularda, 500 gramlık beyaz renkli polietilen kavanozlar kutusuz olarak ve 1 kg’lık beyaz renkli polietilen kavanozlarda takdim
edilmiştir.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR).
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