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Zastavte dominový efekt  
pouze jedinou injekcí!
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TULINOVET® 100 MG/ML
Injekční roztok tulathromycinu pro skot, prasata a ovce

 Léčba a metafylaxe respiračních onemocnění
 Doba účinnosti po jedné aplikaci 6 dnů
 Antibiotikum s imunomodulační 

a protizánětlivou aktivitou
 Snadná aplikace díky vysoké stabilitě roztoku
 Molekula s vysokým potenciálem proti mnoha patogenům



tel. +420 541 212 183

WERFFT, spol. s r.o., Kotlářská 53, 602 00 Brno
e-mail: info@werfft.cz

Indikace pro použití podle cílových druhů 
Skot
• 

 

 

Prasata
• 

Ovce
• 

 
Upozornění: 

 

Nežádoucí účinky

(viz SPC). Mohou přetrvávat až 30 dní po léčbě.

Dávkování a způsob podání 

druh skot prasata ovce

dávkování
jedna injekce  

1 ml/40 kg živé váhy  
(t.j. 2,5 mg/kg ž.hm. tulathromycinu)

způsob podání s.c.   

maximálně na 
jedno místo 

vpichu
7,5 ml 2 ml

ochranná lhůta
(maso a 

vnitřnosti)
22 dní 13 dní 16 dní

U zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě, 
nepoužívejte během laktace nebo během dvou měsíců 
před porodem.

Kontraindikace
• Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na makrolidová 

antibiotika nebo na kteroukoli pomocnou látku.
• Nepoužívejte současně s jinými makrolidy nebo 

linkosamidy (viz SPC).

Balení
25 ml, 50 ml, 100 ml, skleněná lahvička

Imunomodulační  
a protizánětlivé vlastnosti 

1. Bakterie a další patogeny vstupují do oblasti 
organismu.

2. 
3. 

4. 

5.
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Léčba a metafylaxe respiračních onemocnění (BRD) 
způsobených Mannheimia haemolytica,Pasteurella 
multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis  
citlivými na tulathromycin a  infekční bovinní 
keratokonjunktivitidy (IBK).

Vyvolává apoptózu polynukleárních neutrofilů u skotu 
a prasat a zvyšuje clearance těchto odumřelých buněk 
prostřednictvím makrofágů. Snižuje tím produkci 
prozánětlivých mediátorů ( leukokotrieny B4 a CXCL-8) 
a naopak zvyšuje tvorbu protizánětlivého  rezolvinu 
(lipoxin A4 ).

Léčba a metafylaxe komplexu respiračních chorob 
prasat (SRD) způsobeného Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida 
a Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis
a Bordetella bronchiseptica citlivými na tulathromycin. 
Přípravek by se měl používat k metafylaxi pouze 
tehdy, pokud se u zvířat očekává výskyt choroby během 
2–3 dnů.

Systémová léčba rané fáze infekční pododermatitidy 
způsobené Dichelobacter nodosus.

V případě metafylaktického použití musí být prokázána 
přítomnost původců onemocnění.

Reakce v místě vpichu jsou velmi časté a závisí na druhu 

i.m. do krční
svaloviny

Některé neutrofily umírají na místě a uvolňují 
prozánětlivé cytoxiny, které potencují zánětlivý proces, 
což je nežádoucí.

V přítomnosti tulathromycinu bude zvýšené množství
neutrofilů podléhat apoptóze, což je přirozená smrt
bez uvolňování prozánětlivých cytokinů. Produkce
leukotrienu B4 a interleukinu CL8 je tak snížena.

Makrofágy štěpí apoptotické neutrofily (efferocytóza)
a uvolňují naopak protizánětlivé cytokiny, které 
urychlují regeneraci tkáně.
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