
 
Доксицил 

розчин для ін'єкцій 
листівка-вкладка 

Опис 
В'язкий розчин від жовтого до коричневого кольору. 
Склад 
1 мл препарату містить діючу речовину доксицикліну гідрохлорид - 120 мг. Допоміжні речовини: 
пропіленгліколь, магнію хлорид, лідокаїн, спирт бензиловий, вода для ін'єкцій. 
Фармакологічні властивості 
Доксициклін, що входить до складу препарату, відноситься до напівсинтетичних антибіотиків третього 
покоління тетрациклінової групи, активний проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, в 
т.ч. Escherichia coli., Yersinia enterocolitica, Bordettela pertussis, Shigella spp., Haemophilus spp., Pasteurella 
spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella pneumoniae, Leptospira spp., 
Clostridium spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium pyogenes , Erysipelothrix rhusiopathiae, 
Fusobacterium necroforum, Actinobacillus spp., Rickettsiae spp., Chlamidia spp, а також Mycoplasma spp. 
Механізм бактеріостатичної дії доксицикліну пов'язаний з пригніченням ензимів, що каталізують 
зв'язування аміноацетил - РНК з рибосомальними акцепторами, що призводить до блокування взаємодії 
аміноацилтранспортної РНК з матричною РНК і порушення синтезу білка мікробної клітини. 
Після парентерального введення препарату доксициклін добре і швидко всмоктується з місця ін'єкції, 
досягаючи терапевтичних концентрацій через 0,5-1 годину; легко проникає в більшість органів і тканин 
тварини, метаболізується в печінці з утворенням неактивних метаболітів. Виводиться з організму 
головним чином з жовчю і частково з сечею. 
Доксицил за ступенем впливу на організм відноситься до помірно небезпечних речовин (3 клас небезпеки 
по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованих дозах добре переноситься тваринами, не володіє 
ембріотоксичними, тератогенними і гепатотоксичними властивостями. 
Застосування 
Доксицил застосовують для лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней та собак при інфекціях, 
що спричинені чутливими до доксицикліну мікроорганізмами, у тому числі при колібактеріозах, 
сальмонельозах, стафілококозах, пневмоніях, гемофільозах, ензоотичній пневмонії свиней, бешисі 
свиней, пастерельозах, копитній гнилі, ерліхіозі та бореліозі у собак, кератокон'юнктивітах, раньових 
інфекціях, артритах, пупковому сепсисі, абсцесах, хламідіозах та інших захворюваннях бактеріальної та 
мікоплазмової етіології. 
Дозування 
Доксицил вводять тваринам внутрішньом'язово одноразово в дозах: 

− велика рогата худоба, вівці і кози - 1,0 мл на 10 кг маси тварини (що відповідає 12 мг доксицикліну 
на 1 кг маси тіла  тварини); 

− свині - 0,5 мл на 10 кг маси тварини (що відповідає 6 мг доксицикліну на 1 кг маси тіла тварини); 
− собаки - 0,25 мл на 10 кг маси тварини (що відповідає 3 мг доксицикліну на 1 кг маси тіла тварини). 

При необхідності лікарський препарат застосовують повторно через 48 годин після першої ін'єкції. 
У зв'язку з можливою больовою реакцією при введенні лікарського засобу в об’ємі, що перевищує для 
поросят і ягнят 2,5 мл, дорослих свиней, овець і телят 5 мл, для великої рогатої худоби 10 мл, ін'єкції слід 
проводити в кілька місць. 
Лікування собак при хламідійних інфекціях має тривати не менше 7 діб. 
Препарат слід застосовувати з обережністю телятам віком до 12 міс. і поросятам до 6 міс. у зв'язку з 
можливістю прояву побічних ефектів - больової реакції при введенні і набряків в місці ін'єкції. 
Протипоказання 
Лікарський препарат забороняється застосовувати тваринам у другій половині вагітності та в лактаційний 
період. Забороняється застосування лікарського препарату одночасно з антибіотиками груп пеніцилінів 
та цефалоспоринів, а також з препаратами кальцію через можливе зниження його активності. 
Побічна дія 
При використанні Доксицилу згідно листівки-вкладки побічних дій, як правило, не відзначається, за 
винятком підвищеної індивідуальної чутливості тварин до доксицикліну. У цих випадках показане 
внутрішньовенне введення препаратів кальцію (кальцію глюконат, кальцій хлористий), антигістамінних 
засобів. 
Передозування 



При передозуванні препарату Доксицил можливе виникнення наступних симптомів: діарея, блювота, 
відмова від корму, порушення координації руху. У цьому випадку слід припинити застосування 
препарату і провести симптоматичну терапію. 
Застереження 
Забій тварин на м'ясо дозволяється не раніше, ніж через 21 добу після останнього застосування 
Доксицилу. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують, або згодовують непродуктивним 
тваринам залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини. 
Форма випуску 
Стерильний розчин, розфасований по 10, 50, 100 мл в герметично закриті скляні флакони, закупорені 
гумовими пробками, які обкатані алюмінієвими ковпачками. 
Зберігання 
У сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від 5 до 25ºС. 
Термін придатності Доксицилу - 2 роки з дати виготовлення. Після відкриття флакона ветеринарний 
лікарський засіб зберігати в холодильнику, використати протягом 28 діб. 
  
 
Для застосування у ветеринарній медицині! 
 
Виробник: 
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16 
Тел./факс +38(044) 259 06 62, 257 63 11, 
E-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua 
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