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ФАРМАТИЛ 10 % 
(порошок для перорального застосування) 

листівка-вкладка 
Опис 

Порошок білого або кремового кольору. 
Склад 

100 г препарату містить діючу речовину: 
тилозину тартрат   - 10 г. 
Допоміжна речовина: цукрова пудра. 

Фармакологічні властивості 
АТС vet класифікаційний код QJ01- антибактеріальні ветеринарні препарати для 

системного застосування. QJ01FA90 – Тилозин. 
Тилозин – антибіотик групи макролідів, активний до грамнегативних та грампозитивних 
мiкроорганiзмiв, у тому числі: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Diplococcus spp., Micrococcus 
spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix spp., Moraxella bovis, Fusobacterium spp., 
Leptospira spp., Bacteroides spp., Spherophorus spp., Bordetella bronchiseptica, Haemophilus spp., 
Pasteurella spp.та Chlamydia spp. Високу чутливість до тилозину відзначають у Mycoplasma 
gallisepticum, M. meleagridis, M. synoviae, M. arthritidis, M. hyosynoviae, M. suipneumoniae, M. 
hyorhinis.   
Протимікробна дія полягає у пригніченні бактеріального синтезу протеїнів шляхом зв'язування 
активної речовини з рибосомами.  
При пероральному застосуванні  препарат швидко і повністю всмоктується з травного каналу і 
створює терапевтичні концентрації в тканинах через 2 години, проникає в усі органи і тканини 
організму.  
Виводиться з організму переважно із сечею і жовчю, у лактуючих тварин – з молоком, а у кур-
несучок - з яйцями. 

Застосування 
Свині: лікування тварин, хворих на ензоотичну пневмонію, атрофічний риніт, артрит, дизентерію, 
вторинні інфекції при вірусних захворюваннях, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до 
тилозину. 
Свійська птиця (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк, індики), кролі: лікування 
тварин та птиці при захворюваннях травного каналу та органів дихання, що спричинені 
мікроорганізмами, чутливими до тилозину. 
Телята, віком до 3 місяців: лікування тварин при захворюваннях травного каналу та органів дихання, 
що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тилозину. 

Дозування 
Перорально у дозах: 
свині – 2,5 г препарату на 1 л питної води щодобово протягом 3-5 діб. Після припинення діареї 
лікування необхідно продовжувати протягом не менше 24 годин; 
свійська птиця (кури, індики) – з лікувальною метою препарат призначають наступним групам птиці: 
племінна птиця, індики, бройлери – 5 г препарату на 1 л питної води протягом 2-5 діб. Перед 
застосуванням препарат розчиняють попередньо в невеликій кількості води, додаючи воду до 
препарату, а не навпаки. Приготовлений розчин розбавляють водою до необхідної концентрації; 
кролі - з кормом 0,5 г препарату на 1 кг маси тіла 2 рази на добу протягом 5-7 діб; 
телята, віком до 3 місяців - 1-2 г препарату на 1 кг корму або на 1 л питної води протягом 3-5 діб. 
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Протипоказання 
Підвищена чутливість до тилозину. Не застосовувати курям–несучкам, яйця яких використовують 
для споживання людьми. Не застосовувати жуйним тваринам із функціонально розвиненими 
передшлунками. Не застосовувати препарат одночасно з еритроміцином, кліндаміцином, 
лінкоміцином, левоміцетином, пеніцилінами. 

Застереження 
Забій тварин на м'ясо дозволяють через 7 діб після застосування препарату. Отримане, до 
зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від 
висновку лікаря ветеринарної медицини. 

Форма випуску 
Поліетиленові банки або поліетиленові чи ламіновані пакети по 2,5; 10 та 200 г.  

Зберігання 
Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 0°С до 25°С і відносній вологості 
повітря не більше 75%. Список Б.  

Термін придатності - 3 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 

 


