
 

 

 

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

TYLAN®200 

Ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους 

ΚΑΤΟΧΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  
 
Eli Lilly Regional Operations GmbH, Elanco Animal Health, Kölblgasse 8 – 10, 1030 Vienna, 
Austria 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ TΩN ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ: 

Eli Lilly and Company Ltd - Speke Operations - Liverpool UK 

Elanco France S.A.S, 26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, France 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY KTHNIATPIKOY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

Tylan 200 mg/ml - Ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους. 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 

∆ραστική ουσία:  Tylosin 200 mg/ml 

Benzyl alcohol 0,04 ml/ml  

Propytene glycol 0,5 ml/ml 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: 

Βοοειδή: Για τη θεραπεία της µαστίτιδας σε αγελάδες που προκαλείται από Streptococcus 

spp., Staphylococcus spp. και µητρίτιδος που προκαλείται από Arcanobacterium pyogenes. 

Για τη θεραπεία της ποδοδερµατίτιδος που προκαλείται από Fusobacterium necrophorum 

και της πνευµονίας που προκαλείται από Pasteurella multocida και Mycoplasma spp. 

Χοίροι: Για τη θεραπεία της ενζωοτικής πνευµονίας που προκαλείται από Mycoplasma 

hyopneumoniae και της ερυθράς που προκαλείται από Erysipelothrix insidiosa. Για τη 

θεραπεία της δυσεντερίας που προκαλείται από Brachyspira hyodysenteriae και τη 

βακτηριακή αρθρίτιδα. 

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: 

∆ε χρησιµοποιείται στα ιπποειδή στα οποία ένεση τυλοζίνης είναι δυνατό να προκαλέσει 
θάνατο. Να µη χορηγείται σε κουνέλια. Να µη χορηγείται σε ζώα µε υπερευαισθησία στην 

τυλοζίνη. Να µη χορηγείται σε ζώα µε ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια. 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 

Η υποδόρια ένεση δηµιουργεί επώδυνο ερεθισµό και τοπικό οίδηµα. 

Η ενδοµυϊκή ένεση µπορεί να δηµιουργήσει τοπική αντίδραση µε νέκρωση και αιµορραγίες, 
6 ηµέρες µετά τη χορήγηση. 

Σε µερικούς χοίρους έχει παρατηρηθεί οίδηµα του βλεννογόνου και απευθυσµένου. Επίσης 
διάρροια, πρόπτωση του απευθυσµένου, ερύθηµα και κνησµός. 
Στις αγελάδες έχει αναφερθεί ταχυκαρδία και ταχύπνοια (αύξηση της συχνότητας των 



 

 

καρδιακών παλµών και της αναπνοής). 

ΕΙ∆Η ZΩΩN:  

Βοοειδή (αγελάδες, µόσχοι) και χοίροι. 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 

Βοοειδή : Ενδοµυϊκή ένεση 4-10 mg/kg σ.β. επί 2-4 ηµέρες  
Χοίροι : Ενδοµυϊκή ένεση 2-10 mg/kg σ.β. επί 2-4 ηµέρες 

Για την επιβεβαίωση της σωστής δοσολογίας, το σωµατικό βάρος πρέπει να καθορίζεται 
κατά το δυνατόν επακριβώς προς αποφυγή υπερδοσολογίας. ∆όσεις µεγαλύτερες από 5 ml 

δεν πρέπει να χορηγούνται στο ίδιο σηµείο. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: 

Βοοειδή : 28 ηµέρες  
Χοίροι :   7 ηµέρες  
Γάλα : 96 ώρες 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

Να µη φυλάσσεται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25oC. 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Φυλάσσετε τον περιέκτη εντός της εξωτερικής συσκευασίας για την προστασία από το φως. 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

Καµία. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ YΛIKΩN ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, AN ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

Κάθε µη χρησιµοποιηθέν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µη χρησιµοποιηθέντα 

υπολείµµατά του, πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ THΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ TOY ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: 
12 / 2018. 
 
Αριθµός αδείας κυκλοφορίας: 53520/7-8-2007/K-0007301 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, 
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας: 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε 
335 Μεσογείων 
15231, Χαλάνδρι 
Αττική-Ελλάδα 
Τηλ.: 2130065000 

 


