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گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر:
وسـیع  اثـر  طیـف  بـا  نیمه سـنتزی  آنتی بیوتیکـی  تیل  مایکوزیـن 
باکتریوسـیدی از گروه ماکرولیدها می باشـد که از تایلوزین سـاخته 
می شـود و از طریـق اتصـال بـه زیـر واحـد ریبوزومـی S ۵۰ سـنتز 
پروتئیـن را در باکتری هـا تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. پس از مصرف 
خوراکـی، تیـل مایکوزیـن از طریـق آب آشـامیدنی به سـرعت جذب 
شـده و از سـرم خـون بـه نواحـی بـا pH پاییـن انتقـال مـی یابـد و 
همیـن امـر موجـب می گـردد کـه غلظـت تیـل مایکوزیـن در ریـه و 
کیسه های هوایی ۲۰ الی ۳۰ برابر غلظت آن در پالسما باشد. تیل
 مایکوزیـن بـه آهسـتگی دفـع می گـردد بطوریکـه غلظـت بـاالی یـک 
میکروگـرم در ریـه و کیسـه های هوایـی تـا ۵ روز پـس از اتمام دوره 

درمان باقی می ماند.

موارد مصرف:
تیل کوزین® برای کنترل و درمان عفونت های تنفســـی ایجاد شده 
توســـط میکروارگانیســـم های حســـاس بـــه تیل مایکوزیـــن از جمله  
مایکوپالسما گالی ســـپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه در طیور کاربرد 

دارد.

موارد منع مصرف:
• در موارد افزایش حساسیت یا مقاومت به داروی تیل مایکوزین.

• تجویز همزمان با لینکوزآمیدها و یا سایر ماکرولیدها.
• در حیـــــوانات با هضم میـکروبی فعال و یـا در اسب و یا سایــر 

گونه های بزسانان
• در مـــــرغان تخم گـذاری كه تخـــــم مرغ آن ها به مصـرف انســان 

می رسد، استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:

۲۰-۱۵ میلی گـــرم تیل مایکوزین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده پرنده 
روزانه به مدت ۳روز.

یک بطری ۲۴۰ میلی لیتری تیل کوزین® در۸۰۰ لیتر آب آشامیدنی 
به مدت ۳ روز متوالی (معادل ۷۵ میلی گرم تیل مایکوزین در هر 

لیتر آب آشامیدنی).

آنتی بیوتیک / محلول خوراکی

توجـه: مـدت و مقـدار مصـرف بـا نظـر دکتر دامپزشـک تعیین شـود. محلول 
درمانـی بایسـتی بصـورت تـازه روزانـه تهیـه و تا ۲۴ سـاعت مصـرف گردد. در 
طول مدت درمان تنها منبع آب آشامیدنی، آب حاوی دارو باشد. پس از باز 

شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۳۰ روز مصرف شود.
میزان دوز مصرفی محلول های خوراکی یا پودرهای محلول در آب بسـته به 
میـزان آب مصرفـی مـی توانـد تحـت تاثیـر عواملـی ماننـد دمـای محیط (در 
فصـول مختلـف گـرم وسـرد)، محتـوای نمـک در غـذا، وضعیـت سالمت گله، 

تراکم، کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

زمان پرهیز از مصرف: در جوجه های گوشتی ۱۲ روز، بوقلمون ۱۹ روز قبل از 
کشتار.

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشـــکی دارد. دارو دور از دسترس 
کودکان نگهداری شود. 

در هنگام تهیه محلول حتما از لباس های محافظ، دســـتكش غیرقابل نفوذ،  
عینک ایمنی و ماســـک ضد گردوغبار استفاده نماييد و در صورت تماس با 

چشم ها، با آب فراوان شستشو دهید.

شـــرایط نگهداری: درمکان خشـــک وخنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه سانتی
 گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری 

شود.        
مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۶۰ و ۲۴۰ و ۲۵۰ میلی لیتری.
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تیل مایکوزین ٪۲۵


