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Odkopněte pneumonii
Zbavte se pneumonie jednou injekcí

Bovinní respiratorní syndrom
Bovinní respiratorní syndrom (BRS) je hlavním klinickým a ekonomickým problémem v chovu telat:

• u nevakcinovaných telat
• po dlouhém transportu
• při míchání zvířat z různých farem

Hymatil
Injekční roztok 30% tilmikosinu (300 mg/ml).
Tilmikosin obsahuje široké antibakteriální spektrum. V souvislosti s dýchací soustavou telat účinkuje hlavně 
proti G+ bakteriím, některým G– bakteriím (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni 
a mycoplasma).

Bakterie jsou patologické látky, které způsobují mortalitu.

Symptomy

dušnost, kašel, rýma, deprese, 
anorexie a vysoké teploty

Ve stádu hrozí propuknutí BRS když:
• jsou telata při příjezdu zubožená,
• už při příjezdu 15 a více procent trpí BRS,
• když během jakéhokoli 24hodinového časového úseku vykazuje více než 1 z 5 telat problémy s dýcháním,
• když, po dobu tří dnů, 5 a více procent telat vykazuje problémy s dýcháním.

Průměrný denní přírůstek *(ADG) 
Konverze potravy *(FCE) 
Úmrtnost
Veterinární výdaje
Pracovní síla

*Průměrný denní přírůstek (Average Daily Gain – ADG) 
*Konverze potravy (Feed Conversion Efficiency – FCE)

Ekonomické důsledky

Příčiny BRS

Viry

Mycoplasma

M. haemolytica 
P. multocida 
H. somnus

Prostředí, management,
charakteristika 
respiratorního traktu

Vyšší účinnost a nižší 
potřebu opakované 
léčby.

V porovnání s jinými antibiotiky používanými k léčbě BRS, Tilmikosin zajišťuje:

Nižší úmrtnost 
způsobenou BRS při 
příjezdu telat na farmu.

Vyšší hmotnost 
a průměrný denní 
přírůstek, lepší  
konverzi potravy.

Účinnější léčbu 
(vyžaduje méně  
dávek léku).

Dlouho účinkující léčba. Ulehčuje práci veterináři a zmírňuje 
stres zvířat.

Ulehčuje práci veterináři a zmírňuje 
stres zvířat.

Přispívá k odstranění zánětu  
během zápalu plic.

Tilmikosin přispívá k odstranění zánětu během zápalu plic vyvoláním apoptózy neutrofilů.

Neutrofil je první 
z bílých krvinek, který 
dorazí k místu infekce, 
aby pohltil bakterie.

Uvnitř neutrofilu 
jsou bakterie zničeny 
proteolytickými enzymy, 
tilmikosinem atd.

Pokud je neutrofil 
napaden přemírou 
bakterií, odumírá.

Dva způsoby odumření

(s tilmikosinem)

Nekróza: Neutrofil 
nabobtná a praskne, 
přičemž se uvolní 
proteolytické enzymy 
způsobující záněty 
a poškození průdušek.

Apoptóza: Neutrofil 
se kondenzuje a je 
pohlcen makrofágem. 
Tím se předejde uvolnění 
zánětlivého obsahu 
a dalšímu šíření zánětu plic.

Dávkování
Ovce a skot

1 ml/ 30 kg váhy
Pouze subkutánně

Účinkuje v infekčním ložisku.

Rychlé působení.

Lék se hromadí v makrofázích 
a neutrofilech.

Vyvolání apoptózy neutrofilů.
Jiná antibiotika tento efekt ve stejných podmínkách 
nevyvolají (např. penicilin, ceftiofur, oxytetracyklin).

Výhody Přínosy



Složení: Tilmikosin 300 mg/1 ml. 

Indikace: Skot – k léčbě pneumonie způsobené Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a dalšími 
organismy citlivými na tilmikosin.  
Ovce – léčba infekcí respiračního traktu způsobených bakteriemi Mannheimia haemolytica, Pasteurella 
multocida. Léčba interdigitální nekrobacilózy ovcí způsobené bakteriemi Dichelobacter nodosus 
a Fusobacterium necrophorum. Léčba akutní mastitídy ovcí způsobené bakteriemi Staphylococcus aureus 
a Mycoplasma agalactiae.

Dávkování a způsob podání: Podávejte v jediné subkutánní injekci s dávkováním 10 mg/kg ž. hm. Nasajte 
požadovanou dávku z lahvičky a vyjměte stříkačku z jehly. Má-li být ošetřena skupina zvířat, ponechejte jehlu 
v lahvičce jako odběrovou jehlu pro následující dávky. Zabezpečte zvíře a zaveďte mu samostatnou jehlu 
subkutánně v místě injekce. Doporučuje se injekce do kožní řasy nad hrudním košem za ramenem. Zasuňte 
do jehly stříkačku a obsah vstříkněte do spodiny kožní řasy. Nevstřikujte do jednoho injekčního místa více než 
20 ml. 

Ochranné lhůty: Skot: Maso – 70 dní. Mléko – 36 dní. Ovce: Maso – 42 dní. Mléko – 18 dní.

Doba použitelnosti: 2 roky. 

Balení: 50ml, 100 ml a 250 ml.
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