
ОТЦ-200 П.Д.
розчин для ін’єкцій
Опис Прозора рідина від темно-жовтого до коричневого кольору.
Склад 1 мл препарату містить діючу речовину окситетрациклін 

(у формі окситетрацикліну дигідрату) – 200 мг.
Допоміжні речовини: метилпіролідон, полівінілпіролідон, ма-
гнію оксид, натрію гідроксиметансульфінат, етаноламін, вода
для ін’єкцій. 

Фармакологічні
властивості

ATC vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні
препарати для системного застосування. QJ01АА06 - Окситетра-
циклін.
ОТЦ-200 Л.А. -– антибіотик пролонгованої дії, що містить окситет-
рациклін як діючу речовину. Окситетрациклін -– антибіотик групи
тетрацикліну, продукується грибком Streptomyces rimosus. Діє бак-
теріостатично – інгібує синтез білка у в бактеріальній клітині шля-
хом зв’язування з 30 S- субодиницею рибосом, що призводить до
зупинки білкового синтезу. Діє бактеріостатично – інгібує синтез
білка в бактеріальній клітині шляхом зв’язування з 30 S- субодини-
цею рибосом, що призводить до зупинки білкового синтезу. Ок-
ситетрациклін активний до більшості грампозитивних
(Staphylococcus spр., Streptococcus spр., Actinomyces spр., Bacillus
anthracis, Clostridium perfringesperfringens, С. tetani, Listeria mono-
cytogenes і Nocardia spр.) та грамнегативних (Brucella spр.,
Haemophilus spр., Bordetella spр., Bartonella spр., Haemophilus spр.,
Pastеurella multocida, Shigella spр., Yersinia spр., Salmonella spp., E.
coli) мікроорганізмів, а також мікоплазм (Mycoplasma spp)., спіро-
хет (Spirochaeta spp.), хламідій (Chlamydia spp.), рикетсій (Rickettsia
spp.). При внутрішньом’язовому застосуванні максимальна кон-
центрація препарату у сироватці крові спостерігається за 30 хви-
лин. Окситетрациклін проникає практично в усі органи та тканини,
але найвищий його рівень спостерігається у легенях, печінці, жовчі,
репродуктивних органах та нирках. У низьких концентраціях окси-
тетрациклін виявляють у спинномозковій рідині, але його концент-
рація не досягає терапевтичного рівня. Період напіввиведення
препарату становить приблизно: у великої рогатої худоби – 4,3-9,7
години; у овець – 3,6 години; у свиней – 6,7 години. Окситетрацик-
лін виводиться з організму, переважно, з сечею та молоком.

Застосування Лікування тварин при первинних і вторинних гострих і хронічних інфек-
ціях травного каналу, сечовивідних і статевих шляхів і, особливо, респі-
раторних інфекціях, а також інфекціях локомоторної системи (кістки,
суглоби, м’язи), інфекціях пупка, шкіри і слизових оболонок, які спричи-
нені мікроорганізмами чутливими до окситетрацикліну. Профілактика
бактеріальних ускладнень, спричинених шкідливим впливом стресу
при транспортуванні, пересуванні або зміні раціону, а також профілак-
тика можливих інфекцій під час пологів, операції або після них.Велика
рогата худоба, вівці, кози: лікування тварин, хворих на вторинні інфек-
ції при вірусній пневмонії; бактеріальний ентерит (колібацильоз), за-
студа при транспортуванні. Свині: ензоотична пневмонія,
плевропневмонія, ММА-синдром, атрофічний риніт, панарицій, леп-
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тоспіроз, лістеріоз, бактеріальний ентерит. Кролі: лікування тварин,
хворих на інфекційний риніт, мікоплазмоз, а також при захворюваннях
органів травного каналу, органів дихання, ранових інфекціях, що
спричинені мікроорганізмами, чутливими до окситетрацикліну

Дозування Велика рогата худоба, вівці, кози, свині: внутрішньом’язово у дозі 1
мл препарату на 10 кг маси тіла одноразово (20 мг діючої речовини на
1 кг маси тіла тварини), при за необхідності, - повторити через 72 го-
дини. При застосуванні поросятам з масою тіла менше 10 кг макси-
мальна разова доза становить 1 мл на тварину; при лікуванні поросят
з діагнозом атрофічний риніт, препарат вводять на 3, 12, і 21 добу життя
в дозі 1 мл на тварину; ягнятам при лікуванні некробактеріозу, рикет-
сіозу препарат застосовують у дозі 2 мл на тварину. Кролі: внутрі-
шньом’язово у дозі 0,1 мл препарату на 1 кг маси тіла.
Якщо об’єм дози ін’єкції перевищує 20 мл – для великої рогатої худоби,
10 мл – для свиней, 5 мл – для овець і кіз, її розділяють і вводять у два
різних місця.

Протипоказання Підвищена чутливість до окситетрацикліну. 
Не застосовувати при порушеннях функції печінки та нирок. 
Не застосовувати для лікування коней, собак та котів. 
Не застосовувати препарат одночасно з антибіотиками пеніцилінового
і цефалоспоринового ряду.

Застереження У результаті застосування препарату можуть спостерігати місцеву
реакцію у вигляді набряку, який зникає протягом 2-х тижнів після
припинення застосування препарату. У разі виникнення анафілак-
тичної реакції необхідно вводити тваринам кортикостероїди або
антигістамінантигістамінні препарати. Забій тварин на м’ясо доз-
воляється через 28 діб після останнього застосування препарату.
Споживання молока в їжу людям дозволяється  через 7 діб після
останнього застосування препарату. В залежності від висновку лі-
каря ветеринарної медицини, отримане до зазначеного терміну
м’ясо, молоко згодовують непродуктивним тваринам або утилі-
зують.

Форма випуску Скляні ампули по 1 та 2 мл, або флакони зі скломаси або по-
лімерних матеріалів по 10, 50, 100, 250, 500 мл.

Зберігання Темне, недоступне для дітей місце при температурі від 5° до 25°С. 

Термін 
придатності

2 роки. Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови збері-
гання його у темному місці при температурі від 5° до 25°С. 

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник
реєстраційного
посвідчення

ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
вул. Володимирська, 57-А, м. Васильків,
Київська обл., 08600, Україна
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