PROSPEKTÜS

TİLMOKİN-SOL
Oral Çözelti Veteriner
Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Tilmokin-Sol oral çözelti, sarı-amber arası renkte berrak bir çözelti olup, 1 ml 'de, 250 mg Tilmikosin baza
eşdeğer tilmikosin fosfat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Tilmikosin makrolid grubundan semisentetik bir antibiyotiktir. Diğer makrolidere benzer ve Gram (+)
bakterilere karşı olmakla birlikte bazı Gram (-) mikroorganizmalara ve mikoplazma türlerine karşı da
etkilidir. Antibakteriyel spektrumunda Mycoplasma gallisepticum, Clostridium perfringens, Mycoplasma
synovia, Staphylococcus aureus, Actinomyces pyogenes, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella
multocida, Escheria coli gibi mikroorganizmalar bulunur.
Tilmikosin, bakteriyostatik nitelikli bir antibakteriyel etkinlik gösterir. Etki şekli, diğer makrolit grubu
antibiyotiklerde olduğu gibi bakterilerde protein sentezini engellemek suretiyledir. Bu olay translokasyon
basamağının interferens yolu ile protein sentezinin inhibisyonu şeklindedir.
Kanatlılarda oral yolla uygulandığında tilmikosin hızla emilerek kana karışır. Yine kan dolaşımını hızlı bir
şekilde terk ederek pasif diffısyon ile kolayca düşük yoğunlukta pH'ya sahip enfeksiyon bölgelerine geçer.
Uygulamadan 6 saat sonra, akciğerler ve hava keselerinde, tilmikosin yoğunluğu pik noktaya ulaşır.
Tilmikosin safra ve idrar yollan ile atıldığından, karaciğer ve böbreklerdeki konsantrasyonuda oldukça
yüksektir.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Tılmokin-Sol, tavuk ve hindilerin Mycoplasma galliseplicum, M. synoviae, Orniıhobacterium
rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum
yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Tilmokin-Sol Oral Çözelti, tavukların içme suyuna katılmak suretiyle, oral yolla kullanılır.
Farmakolojik Doz :
20 mg/kg/gün canlı ağırlık olarak hesaplanarak, tamamı günlük tüketilecek içme suyuna ilave edilerek
uygulanır. Pratik Doz:
Tavuk ve hindiler için 2 ml TİLMOKİN-SOL/25 kg canlı ağırlık /gün'dür.
Hayvan türlerine ve canlı ağırlıklara göre pratik doz seçimi için aşağıdaki tablo kullanılabilir:
Canlı Ağırlık
600 kg
1200 kg
3000 kg

Verilecek günlük
Canlı ağırlık
TİLMOKİN-SOL
miktarı
48 ml
6000 kg
96 ml
9000 kg
240 ml
12000 kg

Verilecek günlük
TİLMOKİN-SOL
miktarı
480 ml
720 ml
960 ml

Günlük doz; günlük içme suyunun 1/3 'üne katılarak verilmelidir. Uygulamaya 3 gün devam edilmelidir.
Semptomlar kaybolduktan sonra 1-2 gün tedaviye devam edilmelidir, ilaçlı su her gün tazelenmelidir.

YAN ETKİLERİ
Belirtilen dozlarda ve kanatlı türlerinde kullanılması durumunda herhangi bir yan etkisi görülmez.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Fenikoller, linkozamidler ve diğer makrolid antibakteriyeller ile antagonizma
nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, elçi tavuklar 14 gün,
hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve
tavuklarda kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMI VE ALINACAK ÖNLEMLER
Tilmikosin kanatlı hayvanlar için oldukça güvenli olup, 5 gün süre ile 375 mg/kg dozda uygulandığında
herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir.
KONTRENDİKASYONLAR
Kanatlılarda belirtilen dozlarda kullanıldığında kontrendikasyonu yoktur. Diğer hayvan türlerinde
kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların
ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Tilmokin-Sol Oral Çözelti, deriyle temas durumunda hassasiyet görülebilir, ilacın kullanımı sırasında
koruyucu eldiven ve elbise giyilmelidir. Kullanım sonrasında eller yıkanmalıdır. Deri ile temasta, temas
yerleri çok iyi yıkanmalıdır, ilacın gözle temasından kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda gözler iyice
yıkanmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
30° C 'nin altında direkt güneş ışığından korunarak ve dondurulmadan saklanmalıdır. Raf ömrü üretim
tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 240 mL, 480 mL ve 960 mL'lik amber renkli polietilen şişelerde sunulmuştur.

İç ve Pis Ambalaj Etiketleri İc ve Dış Ambalaj Etiketleri

TİLMOKİN-SOL
Oral Çözelti Veteriner
Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Tilmokin-Sol oral çözelti, sarı-amber arası renkte berrak bir çözelti olup, 1 ml 'de, 250 mg Tilmikosin baza
eşdeğer tilmikosin fosfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Tılmokin-Sol. tavuk ve hindilerin Mycoplasma galliseplicum. M. synoviae, Orniıhobacterium
rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum
yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Tilmokin-Sol Oral Çözelti, tavukların içme suyuna katılmak suretiyle, oral yolla kullanılır.
Farmakolojik Doz:
20 mg/kg/gün canlı ağırlık olarak hesaplanarak, tamamı günlük tüketilecek içme suyuna ilave edilerek
uygulanır. Pratik Doz:
Tavuk ve hindiler için 2 ml TİLMOKİN-SOL/25 kg canlı ağırlıktır/gün'dür.
Günlük doz ; günlük içme suyunun 1/3 'üne katılarak verilmelidir. Uygulamaya 3 gün devam edilmelidir.
Semptomlar kaybolduktan sonra 1-2 gün tedaviye devam edilmelidir. İlaçlı su her gün tazelenmelidir.
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, etçi tavuklar
14 gün, hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen
hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların
ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
30° C'nin altında direkt güneş ışığından korunarak ve dondurulmadan saklanmalıdır. Raf ömrü üretim
tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 240 mL, 480 mL ve 960 mL' lik amber renkli polietilen şişelerde sunulmuştur.

