
кОлітіл
Розчин для перорального застосування.

Опис Прозорий розчин від жовтого до темно-жовтого кольору
без видимих механічних частинок.

Склад 1 мл препарату містить діючі речовини:
колістину сульфат – 1 000 000 МО;
тилозину тартрат – 50 мг.
Допоміжні речовини: пропіленгліколь, бензиловий спирт,
вода дистильована.

Фармакологічні
властивості

Колітил – комплексний препарат, терапевтичний ефект,
який обумовлений синергічним впливом діючих речовин
препарату: тилозин тартрату та колістин сульфат.
Колістин – антибіотик групи поліміксинів, який синтезу-
ється аеробною спороутворюючою паличкою Bacillus
polymyxa. Препарат володіє бактерицидною дією на
грамнегативні бактерії (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella
spp., Haemophilus spp., Bordetella spp.). Колістин зв’язу-
ється з фосфоліпідами цитоплазматичної мембрани,
підсилює її проникливість як для внутрішньо- так і для
зовнішньоклітинних компонентів, що веде до деструкції
клітини бактерії. 
Тилозин – антибіотик, який належить до групи макролідів.
Препарат активний проти грампозитивних (Actinomycеs
spp., Bacillus antracis, Clostridium spp., Corynebacterium
spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus spp.,
Staphyloccocus spp., Diploccocus spp.), грамнегативних мік-
роорганізмів (Pasteurella multocida, Salmonella spp., Acti-
nobacillus spp., Fusobacterium spp., Bortadella
bronchiseptica, Haemophilus spp., Bacteroides nodosus,
Moraxella spp., Proteus mirabilis), а також хламідій
(Chlamydia spp.) та мікоплазм (Mycoplasma spp.). Дія ти-
лозину полягає в його зв’язуванні з 50S рибосомальною
субодиницею чутливих до препарату бактерій, що при-
зводить до пригнічення синтезу поліпептидів.
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Застосування Лікування телят віком до 3-х місяців, свиней та свійської
птиці (курчат, бройлерів, індиків) при захворюваннях ор-
ганів дихання та травного каналу, що спричинені мікро-
організмами, чутливими до колістину та тилозину.

Дозування Перорально з питною водою у дозі:
телята, свині – 10 мл препарату на 100 кг маси тіла, або
0,5-1 л препарату на 1000 л питної води протягом 3-5 діб;
свійська птиця (курчата, бройлери, індики) – 0,5-1 л пре-
парату на 1000 л питної води протягом 3-5 діб.

Протипоказання Підвищена індивідуальна чутливість до тилозину та
колістину.
Не застосовувати для не цільових тварин.
Не призначати одночасно з антибіотиками пеніцилінового
і цефалоспоринового ряду, лінкоміцином. Не застосовувати
тваринам при нирковій та печінковій недостатності.
Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких призначені
для використання в їжу людям.

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

Форма випуску Скляні ампули по 1 та 2 мл, флакони з скла або полімерних
матеріалів по 10, 100, 500 та 1000 мл

Умови зберігання
та транспортування

В сухому, темному, недоступному для дітей місці при тем-
пературі від 5°С до 25°С.

термін
придатності

2 роки. Після першого відкривання флакону – 14 діб при
умові зберігання його у сухому, темному місці при темпе-
ратурі від 5°С до 25°С. Після розведення розчин з препара-
том необхідно використати протягом 24 год.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Назва та місце-
знаходження
власника
реєстраційного
посвідчення
і виробника
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