
Vetmulin®

Τιαμουλίνη 125 mg/ml
 ΠΌΣΙΜΌ ΔΙΆΛΥΜΆ ΓΙΆ ΧΡΉΣΉ ΣΤΌ ΠΌΣΙΜΌ ΝΕΡΌ ΓΙΆ ΧΌΙΡΌΥΣ

Χαρακτηριστικά:
 • Ταχεία απορρόφηση από τον γαστρεντερικό σωλήνα  
 • Κατανομή και στον πνευμονικό και εντερικό ιστό   
 • Εύκολο στη χρήση  (Μπουκάλι ενός λίτρου)
 • Διάφανη δοσομετρική ένδειξη στη συσκευασία
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VETMULIN 125 MG/ML ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Ενδείξεις για χρήση

Vetmulin 125 mg/ml Oral για χρήση στο πόσιμο νερό

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση 
Κάθε ml περιέχει:
125 mg φουμαρικού άλατος τιαμουλίνης
(ισοδύναμη με 101.2 mg τιαμουλίνης)
Έκδοχα:
Μεθυλ-παρϋδροξυβενζοϊκό(Ε218): 0.90 mg 
Προπυλ-παρϋδροξυβενζοϊκό (Ε216): 0.10 mg

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΜΟΡΦΉ
• Πόσιμο διάλυμα για χρήση στο νερό
• Άχρωμο ως ελαφρώς κίτρινο υγρό

Είδος ζώου για χρήση 
Χοίροι 

Άντενδείξεις 
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία 
στην ενεργή ουσία.

Ειδικές προειδοποιήσεις για την χρήση του
Ή ποσότητα των φαρμάκων που λαμβάνονται από τα ζώα μπορεί να 
τροποποιηθεί λόγω ασθένειας.
Για ζώα που λαμβάνουν μειωμένη ποσότητα νερού, η αντιμετώπιση γίνεται 
παρεντερικά.

Άσφάλεια  
Μια δόση των 100 mg/kg ΣΒ προκάλεσε υπέρπνοια και στομαχικές ενοχλήσεις 
στους χοίρους. Σε δόση των 150 mg/kg τα μόνα συμπτώματα στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα ήταν υπνηλία. Σε δόση των 55 mg/kg για 14 ημέρες προκάλεσε 
σιελόρροια και ήπιο ερεθισμό στομάχου. Ή ελάχιστη θανάσιμη δόση δεν έχει 
καθοριστεί για τους χοίρους.

Παρενέργεια  
Σε σπάνιες περιπτώσεις, υπερευαισθησία με τη μορφή δερματικού και 
γεννητικών οργάνων ερυθήματος και έντονου κνησμού μετά τη χορήγηση 
τιαμουλίνης από την πεπτική οδό έχει παρατηρηθεί. Οι αντιδράσεις αυτές είναι 
γενικά ελαφριάς μορφής και παροδικές αλλά μπορεί να γίνουν σοβαρότερης 
μορφής. Αν οποιαδήποτε από αυτές τις αντιδράσεις συμβεί, διακόψτε αμέσως τη 
χορήγηση και καθαρίστε τα ζώα και τα κελιά με νερό. Συμπτωματική θεραπεία 
όπως χορήγηση ηλεκτρολυτών και αντιφλεγμονωδών ουσιών μπορεί να 
αποδειχτεί πολύ χρήσιμη.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της 
γαλουχίας. Ve
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Θεραπεία της δυσεντερίας των χοίρων που προκαλείται ή     επιπλέκεται 
από την ευαίσθητη στην τιαμουλίνη Brachyspira hyodysenteriae.
Θεραπεία της ενζωοτικής πνευμονίας και μείωση των αλλοιώσεων 
που προκαλούνται από το ευαίσθητο στην τιαμουλίνη Mycoplasma  
hyopneumoniae. 

Άλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και 
άλλες μορφές αντίδρασης
Στους χοίρους δεν πρέπει να χορηγούνται προϊόντα που περιέχουν μονενσίνη, 
σαλινομυκίνη, ναραζίνη κατά τη διάρκεια και τουλάχιστον 7 ημέρες πριν ή μετά 
τη θεραπεία.

Δοσολογία
Ενζωοτική πνευμονία: 
15-20 mg φουμαρικού άλατος τιαμουλίνης (thf ) ανά κιλό σωματικού βάρους 
ημερησίως (ισοδύναμο με 12-16 ml προϊόντος ανά 100 κιλά ΣΒ ημερησίως) για 
5 συνεχείς ημέρες. 

Δυσεντερία των χοίρων:
 8.8 mg φουμαρικού άλατος τιαμουλίνης (thf ) ανά κιλό σωματικού βάρους 
ημερησίως (ισοδύναμο με 7 ml προϊόντος ανά 100 κιλά ΣΒ ημερησίως) για 5 
συνεχείς ημέρες. 

Πρακτικές οδηγίες χορήγησης
Ή κατανάλωση του νερού με τη φαρμακευτική αγωγή εξαρτάται από το 
πραγματικό σωματικό βάρος, την κατανάλωση νερού, την κλινική κατάσταση 
των ζώων, το περιβάλλον, την ηλικία και το είδος της τροφής που χορηγείται. Για 
τον υπολογισμό της σωστής δοσολογίας, η συγκέντρωση πρέπει να υπολογιστεί 
ανάλογα χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμουλα: 

Χρόνος αναμονής 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες 

Διάρκεια ζωής του προϊόντος
• σε συσκευασία πώλησης: 30 μήνες 
• μετά από το αρχικό άνοιγμα της συσκευασίας: 3 μήνες
• μετά από διάλυση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες

Ειδικές οδηγίες για την αποθήκευση του προϊόντος 
Να μη αποθηκεύεται πάνω από 25οC. 

Συσκευασία 
Το Vetmulin 125 mg/ml είναι συσκευασμένο σε λευκή φιάλη του 1 λίτρου 
από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και λευκό καπάκι προπυλενίου και 
σφραγισμένο με λευκό αφρώδες πώμα. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
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