
 

 

 
 
Реєстраційне посвідчення 
№ АВ -01038-01-10 

 
 

 1 

 
 
 
 

ФАРМАТИЛ-200 
(розчин для ін’єкцій) 

листівка-вкладка 
Опис  

Прозорий розчин жовтуватого кольору. 
Склад 

1 мл  препарату містить діючу речовину: 
тилозину тартрат   - 200 мг. 
Допоміжні речовини: пропіленгліколь, спирт бензиловий, метилпарабен, пропілпарабен, вода 
високоочищена.    

 Фармакологічні властивості  
АТС vet класифікаційний код QJ01-антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 
застосування, QJ01FA90 - Тилозин. 
Тилозин - макролідний антибіотик, який пригнічує бактеріальний синтез протеїнів внаслідок 
зв’язування активної речовини з 50S субодиницями рибосом. Препарат діє бактеріостатично на 
грампозитивні (Actinomyces spp., Bacillus antracis, Сlostridium spp., Corynebacterium spp., 
Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus spp.) і грамнегативні  мікроорганізми (Actinobacillus spp., 
Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., Proteus 
mirabilis, Salmonella spp.), а також мікоплазми (Mycoplasma gallisepticum, M. hyopneumoniae, M. 
synoviae, M. meleagridis, M. agalactiae, M. Bovigenitalium).  
При внутрішньом'язовому введенні антибіотик резорбується швидко і досягає максимальних 
концентрацій у тканинах організму приблизно через 1 годину після введення. Терапевтичний рівень 
антибіотика в тканинах зберігається протягом не менше 20 годин. Тилозин виводиться з організму 
переважно з сечею і молоком. 

Застосування  
Велика рогата худоба: лікування тварин, хворих на пневмонію, мастит, пневмоентерит, вторинні 
інфекції, при вірусних захворюваннях, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тилозину. 
Вівці, кози: лікування тварин, хворих на бронхопневмонію, інфекційну агалактію, вторинну 
інфекцію при вірусних захворюваннях, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тилозину.  
Свині: лікування тварин, хворих на ензоотичну пневмонію, артрит, дизентерію, вторинні інфекції 
при вірусних захворюваннях, атрофічний риніт, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до 
тилозину. 
Собаки, коти: лікування тварин при захворюваннях травного каналу та органів дихання,  що 
спричинені мікроорганізмами, чутливими до тилозину. 
Кролі: лікування тварин при захворюваннях травного каналу та органів дихання, що спричинені 
мікроорганізмами, чутливими до тилозину. 
Індики: лікування птиці при захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, 
чутливими до тилозину. 

Дозування 
Внутрішньом’язово один раз на добу у дозах: 
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Види тварин Доза препарату (мл препарату на 1 кг маси тіла 
тварин) 

 
Велика рогата худоба. 0,025 
Вівці, кози 0,05-0,06 
Свині. 0,05 
Собаки, коти 0,01-0,05 
Кролі 0,06-0,07 
Індики 0,025-0,05 

Курс лікування – 3-5 діб. 
Протипоказання  

Підвищена чутливість до тилозину. 
Не застосовувати одночасно з пеніцилінами, цефалоспоринами і лінкоміцином. 
Не застосовувати тваринам з порушенням функції печінки та нирок. 
Препарат не застосовувати коням. 

Застереження 
Забій тварин на м'ясо дозволяють через 8 діб після останнього застосування препарату. Споживання 
молока дозволяють через 4 доби після останнього введення препарату. Отримане, до зазначеного 
терміну, м’ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від 
висновку лікаря ветеринарної медицини. 
Тваринам в період вагітності препарат не застосовують. У перший тиждень життя тваринам 
препарат не призначають. 

Форма випуску 
Флакони  зі скла закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 10, 50 мл. 

Зберігання 
Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 10°С до 20°С. 

Термін придатності — 2 роки. 
Власник реєстраційного посвідчення  
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,  
Тел. 0800211201 
Виробник готового продукту 
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16, 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
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