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АНТИБИОТИКТЕР    (ЖАҢЫ)   ТААСИР   ЭТҮҮ  ЖАНА   КОЛДОНУУ  ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ   

БОЮНЧА   ЖАЛПЫ  ОБЗОРУ 

 

МОДУЛЬДУН МАКСАТЫ: 

Тренингдин катышуучуларын Кыргызстандагы жаны антибиотиктер менен 

таныштыруу жана аларга ветеринардык тажрыйбада колдонуу принциптерин 

түшүндүрүү. 

 

МОДУЛЬДУН МАСЕЛЕСИ: 

 

Бул модульдун акырында, катышуучулар кыла алат: 

•    Жаны антибиотиктердин таасир этүү механизимин жана 
колдонуу  ыкмаларын  түшүндүрө  алат. 

• Антибиотиктердин тез алмаштыруулусунда жөнөкөй жана 
коопсуз процедураларын түшүндүрө алат. 

•   Жаны антибиотиктердин колдонуу өзгөчө лукт ө рун аныктай 

алат. 
•    Колдонулган антибиотиктердин экономикалык 
эффективдүүлүгүн санай алат. 
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                                                          КИРИШ СӨЗ 

Ушул кезде  антибиотиктерди изилдөөдө  антибиотикалык абалды 

пайда кылуучу 3800 микробдук метаболиттердин түрлөрү аныкталып 

жазылды. Мындан сырткары жаратылыштык антибиотиктердин негизинде 35 

миңге жакын өндүрүлгөн антибиотиктердин аналогдору 20 миң 

пенициллиндер, 10 миң цефалоспориндер, миңдеген тетрациклиндер жана 
жүздөгөн аминогликозиддер алынган. Бирок дарылоо тажрыйбасында 50 гө 

жакын антибиотиктер гана колдонулат. Бул дары заттарына коюлган 

талаптардын жогорку деңгээлине жараша болот, тагыраак айтканда: 
-Антимикробдук заттардын дозаларынын макроорганизмдерге үчүн 

токсиндүү эмес жогорку таасири; 

- Ткандык энзимдердердеги, кандын сары сууусундагы белоктордун 

инактивациялык деңгээлинин төмөндүгү же болбосо жоктугу, организмдин 

суюктуктарында антимикробдук эффектин сакталышы; дары затын колдонуу 
учурунда козгогучтардын дары затына болгон резистентүүлүгүнүн жайыраак 
өрчүшү же болбосо жоктугу; 
 Жогоруда айтылгандардын баардыгын эске алуу менен,  

ветеринарлардын квалификациясын жогорулатуу курстарын өткөрүүнү зарыл 
деп эсептейм. Бул курста Кыргызстандагы ветеринардык тажрыйбада 
колдонулуп жаткан жаңы антибиотиктердин таасир этүү механизмдери жана 
колдонуу ыкмалары түшүндүрүлөт.  
 

 

 

 САБАК 1:  ПЕНИЦИЛЛИНДЕР, ЦЕФАЛОСПОРИНДЕР,        

                                 ТЕТРАЦИКЛИНДЕР 
Катышуучулардан сурагыла: Алардан айыл чарба малдарынын жугуштуу 
жана жугушсуз ыландарында кеңир таасир этүүчү антибиотиктерди 
колдонууда кандай тажрыйбалары бар экендигин. Аныктагыла алардын 
тажрыйбасын жана тренингди өткөрүү убагында тренингди алардын жер 
жерлерден көргөн практикалык тажрыйбалары менен байытуулусу үчүн 
катышуучуларга кайрылгыла.  

Пенициллиндерди, цефалоспориндерди, тетрациклиндерди колдонуудагы 

өзгөчөлүктөр менен тааныштыргыла. Пенициллиндер — бул жаратылыш 

чөйрөсүнөн алынуучу антибиотикалык заттардын тобу экендигин, алар 

пептидогликандын синтезделишинде ферменттердин активдүүлүгүн 

басандатканын жана бактериялардын өсүүсүн токтотконун баса 

белгилегиле. Андан кийин антибиотиктердин топторун айтып бергиле жана 
катышуучулардан түшкөн суроолорду дагы бир жолу талдагыла. 
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ПЕНИЦИЛЛИН ТОБУНДАГЫ АНТИБИОТИКТЕР 

 

АМОКСИКЛАВ 62,5 %   КҮКҮМ (Pulvis Amoksiklav) 

 Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Спецификалык жыты бар,сууда 
эрүүчү ак түстөгү күкүм. 100 г күкүмдө 50г амоксициллин (тригидрат 
формасында), 12,5г клавулан кычкылы (калий тузу формасында) жана 
ээригич негизинен турат. Упаковка 500г. 
Фармакологиялык таасири. Препараттын курамындагы амоксициллин 

жана клавулан кычкылы  синергизм таасирин көрсөтөт. Препарат кеңири 

таасир этүүчү антибактериалдык спектрге ээ, оңграм жана терсграм 

микроорганизмдерине активдүү, анын ичинен эшерихий, сальмонелл, 

пастерелл, клостридий, стафилококкторго, эризипелотриксиндерге, 
бордетеллдерге, гемофилюсторго.  

Көрсөткүчү. Чочколордун жана канаттуулардын бактериалдык 
инфекцияларын дарылоо жана алдын алуу, анын ичинен колибактериоздун, 

сальмонеллездун, бронхопневмониянын, сийдик жыныс инфекцияларынын, 

тери жана жумшак ткандардын инфекцияларынын микроорганизмдеринин 

амокциклавга сезгичтүүлүгү.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Канаттууларды дарылоо үчүн 

препаратты күнүнө ооз аркылуу суу менен 3-5 күндүн аралыгында 100кг 
тирүү салмагына 4г дан беребиз:  
 

Канаттунун жашы Доза 

Канаттуу 10 күнгө 

чейин 

400 л  сууга 20 г  

Канаттуу 10 күндөн 

жогору 

200 л  сууга 20 г  

 

Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Пенициллин түзүмүндөгү антибиотиктерге 
жогорку сезгичтигинде. Адамдардын тамагына жумурткасы колдонулуп 

жаткан тоокторго тыюу салынат.  
Өзгөчө белгилери. Канаттууларды этке союу препаратты акыркы жолу 
бергенден  2 күндөн кийин, чочколорду 3 күндөн кийин уруксаат берилет. 
Ушул убакыттан эртерээк союлган малдардын жана канаттулардын эттерин, 

териси баалуу аң айбанаттарына же болбосо эт-сөөк унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери.  Б. тизмеси. Кургак, жарыктан сакталган, температурасы 

0° тан 25°С чейин болгон сактоо жайларында. Колдонуу мөөнөтү- 2 жыл.  

 

АМОКСИЦИЛЛИН 10 % Amoxicillin 10 % 
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Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Ооз аркылуу колдонула турган 

күкүм формасындагы таасир этүүчү заты амоксициллин тригидрат  болгон 

антибактериалдык препарат. 1г препаратта 100 мг амоксициллин тригидрат 
болот. Сырткы көрүнүшү боюнча ак же болбосо жеңил крем түсүндөгү майда 
күкүм. Фольгаланган баштыкчаларда 0,1; 0,5 и 1 кг дан чыгарылат.  
Фармакологиялык таасири. Препараттын курамына кирүүчү 

амоксициллин, пенициллин түзүмүндөгү жарым синтетикалык антибиотик 
болуп саналат. Амоксициллин кеңири таасир этүүчү антибактериалдык 
спектрге ээ, оңграм жана терсграм микроорганизмдерине активдүү, анын 

ичинен Actynomyces spp., Bacillus antracis, Clostridium spp., Corynebacterium 

spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Actinobacillus spp., E.coli, Salmonella, Fusobacterium spp., 

Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., Proteus mirabilis, ошондой 

эле Leptospira spp. Амоксициллин ичек карындан жакшы сиңирилип тез эле 
организминдин баардык органдарына жана ткандарына таркатылат. 
Көрсөткүчү. Ийри мүйүздүү малдын, канаттуунун, чочколордун жаш 

малдарынын ичек карындарынын, респиратордук жана сийдикжыныс 
жолдорунун амоксициллинге сезгичтуу микроорганизмдери менен козголгон 

бактериалдык инфекцияларын дарылоодо.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Музоолорго, торопойлорго ооз 
аркылуу10кг тирүү салмагына 1-2г суу же сүт менен  айыкканга чейин 

күнүнө бир жолу аралаштырылып берилет, бирок 7 күдөн ашпасы зарыл,  

канаттууларга жашоосунун 1 чи декадасында 100 г  400 литр сууга, андан 

кийин 100 г  200 литр сууга 3-5 күн аралыгында. 
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Малдардын β-лактамдык антибиотиктерге жогорку сезгичтиги байкалган 

учурларда анафилактикалык шокктор менен коштолгон ар кандай 

аллергиялык реакциялар байкалат.   
Карама каршы көрсөткүчү. Коендорго, деңиз чочколоруна, хомяктарга 
колдонууга тыюу салынат. Башка бактериостатикалык антибиотиктер 

(тетрациклин, хлорамфеникол, сульфаниламиддер жана башкалар) менен  

колдонууга болбойт.  
Өзгөчө белгилери.  Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден  

15 күндөн кийин уруксаат берилет.  
Сактоо эрежелери.  Б. тизмеси. Кургак, жарыктан сакталган, температурасы 

25°С ашпаган сактоо жайларында. Колдонуу мөөнөтү- 3 жыл.  

 

АМУРИЛ 50 % Amuril 50 % 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  100г 50% күкүмдө  50г 
амоксициллин  тригидрат жана сууда эзилүүчү негизи  бар түрүндө болот. 
Амурилди  пластикалык  банкаларда  500г. дан өндүрүшөт. 
Фармакологиялык таасири. Амоксициллин – жарым синтетикалык 
пенициллин кеңири таасир этүүчү антибактериалдык  зат, оңграм жана 



Руководство для участника  

 5

терсграм микроорганизмдерине жана энтеробактерияларга активдүү, анын 

ичинен (Е. coli, Salmonella, Proteus), Pasteurella, Brucella, Haemophilus, 

Moraxella, Fusobacterium, Staphilococcus, Streptococcus, Clostridium, 

Corynebacterium, Listeria monocytogenes, Actinomyces bovis, Actinobacilus 

lignieresii и equuli, Bacillus anthracis.  

Көрсөткүчү. Амоксициллинге сезгичтүү микроорганизмдери менен 

козголгон бактериалдык инфекцияларын дарылоодо жана алдын алууда, анын 

ичинде (ичек карындарынын, респиратордук жана сийдикжыныс 
жолдорунун).  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары.  Препаратты толук эритүү жана 

түзсүз эритмени алыш үчүн 100 г күкүмдү 7 литрдан төмөн болбогон сууда 
эритебиз.  

Малдардын түрү Амурил 50 % 

Канаттуу 100кг т.с. 2 - 4г 1 күндө 

Музоолор, кулундар, 

чочколор, бугулар, 

улактар, иттер 

100кг т.с. 0,8 - 2г 1 күндө эки 

жолу 

 

Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Пенициллин түзүмүндөгү антибиотиктерге 
жогорку сезгичтигинде. Адамдардын тамагына жумурткасы колдонулуп 

жаткан тоокторго колдонууга тыюу салынат.  
Өзгөчө белгилери. Канаттууларды этке союу препаратты акыркы жолу 
бергенден  2 күндөн кийин, чочколорду 3 күндөн кийин, калган малдарды 7 

күндөн кийин  уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери.  Б. тизмеси. Кургак, жарыктан сакталган, температурасы 

0° тан 25°С чейин болгон сактоо жайларында. Колдонуу мөөнөтү чыккандан 

кийин - 3 жыл.  

 

БИМОКСИЛ LА (Bimoxyl LA) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Инъекция үчүн кеңири таасир 

этүүчү антибактериалдык тригидрат формасындагы амоксициллиндин 

суспензиясы. Ар бир мл де 150мг моксициллиндин тригидраты бар 15% 

майланышкан стерильдүү суспензия формасында айнек флакондорунда 100 

мл ден өндүрүлөт.  
Фармакологиялык таасири. Амоксициллин  кеңири таасир этүүчү 

антибактериалдык спектрге ээ, оңграм жана терсграм микроорганизмдерине 
активдүү, анын ичинен сальмонелл, пастерелл, стафилококкторго, 

коринебактерийлерге, стрептоккокторго. БИМОКСИЛ LА ны булчунга жана 
тери алдына сайганда тез эле организминдин баардык органдарына жана 
ткандарына таркатылат. 
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Көрсөткүчү. Дем алуу, ичек карын, сийдик болуп чыгаруу жолдорунун, 

теринин жана жумшак ткандардын бактериалдык инфекцияларын дарылоодо.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары.  Ийри мүйүздүү малдарга, койлорго 

жана чочколорго – 1мл амоксициллинди 10 кг тируу салмагына. Оор 

учурларда инъекцияны 48 сааттан кийин кайталасак болот. Максималдык бир 

точкага сайылган дозасы ийри мүйүздүү малдарга 20мл, койлорго 4мл, 

чочколорго 5мл.  

Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Аныкталган эмес. 
Өзгөчө белгилери. Ийри мүйүздүү малдарды этке союу препаратты акыркы 

жолу бергенден 18 күндөн кийин, койлорду 21 күндөн кийин, чочколорду 11 

күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат. Дары заты сайылып жаткан учурда жана 
акыркы жолу сайылгандан кийин алынган сут 96 саат отконго чейин 

колдонууга тыюу салынат. 
Сактоо эрежелери.  Б. тизмеси. Кургак, жарыктан сакталган, балдардан 

алысыраак, температурасы 5° тан 25°С чейин болгон сактоо жайларында. 
Колдонуу мөөнөтү чыккандан кийин - 2 жыл.  

 

КСИКЛАВ ТАБЛЕТКА  (Tabulettae Ksiklav) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  1 таблетка (50мг)  40мг 
амоксициллин тригидрат формасында жана 10 мг клавулан кычкылы  калий 

тузу формасында кармалат. 250мг жана 500мг таблеткалар 200мг/50мг жана 
400мг/100мг амоксициллин/клавулан кычкылын өзүнө камтыйт. 50мг - 20 и 

500 таблетка, 250мг и 500мг - 16 и 240 таблетка түрүндө упаковкаланып 

өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Ксиклав амоксициллин и клавулан 

кычкылынын комбинациясынан турат. Ксиклав малдын организминде 
Bacillus anthracis, Bordetella spp., Brucella spp., Campilabacter spp., Clostridium 

spp., Corynebacterium spp., E. coli, Fusiformis spp., Fusobacterium necrophorus, 

Haemophilus spp., Klebsiella spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., 

Salmonella spp., Spirochetalis spp., Leptospira spp., Staphylococcus spp. и 

Streptococcus spp. Ксиклав неэффективен против Pseudomonas sp. Ге таасир 

этет.   
Көрсөткүчү. Ит жана мышыктардын микроорганизмдеринин ксиклавга 
сезгичтуу инфекцияларын дарылоодо. Анын ичинде дем алуу, ичек карын, 

сийдик болуп чыгаруу жолдорунун, теринин жана жумшак ткандардын 

бактериалдык инфекцияларын дарылоодо. 

 Дозалары жана колдонуу ыкмалары.  Пероралдык ыкма сунушталат. Ит 
жана мышыктарга 1кг тирүү салмагына 12,5мг бир күндө эки жолу берүү 

зарыл.  
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Дене-
синин 

салмагы 

(кг) 

Бир 

күндүк 

дозасы 

таблетка  

500 мг 

Дене-
синин 

салмагы 

(кг) 

Бир күндүк 

дозасы 

таблетка 

500 мг  

Дене-
синин 

салмагы 

(кг) 

Бир күндүк 

дозасы 

20 1 1-2,5 ¼ 2 1 

40 2 3-5 ½ 4 2 

60 3 5,5-7,5 ¾ 6 3 

80 4 8-10 1 8 4 

  10,5-15 1,5   

  16-20 2   

  21-25 2,5   

  26-30 3   

  31-35 3,5   

  36-40 4   

  41-45 4,5   

  46-50 5   

Бир күндүк дозасын эки кабыл алууга бөлүү зарыл. Дарылоо курсунун 

узактыгы 5-7 күндөн турат. Оор инфекцияларда дозасын жана дарылоо 

курсун узартып койсок болот; өнөкөттүү дерматит - 10 - 20 күнгө, өнөкөттүү  

цистит - 10 - 28 күнгө, дем алуу органдарынын ылаңдарында - 8 - 10 күнгө. 

Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Пенициллин түзүмүндөгү антибиотиктерге 
жогорку сезгичтигинде.  
Өзгөчө белгилери. Өзгөчө коопсуздук чаралары каралган эмес. 
Сактоо эрежелери.  Б. тизмеси. Кургак, жарыктан сакталган, балдардан 

алысыраак, температурасы 0° тан 25°С чейин болгон сактоо жайларында. 
Колдонуу мөөнөтү чыккандан кийин - 2 жыл.  

 

Цефалоспориндер 

Цефалоспориндер — булар табийгы жана жарым синтетикалык 
антибиотиктер, 7-аминоцефалоспорин кычкылынын негизинде алынган.  

 

Цефалоридин — Cefaloridinum. Синонимдери: цепорин, Kefladin, Ceporan.  

Кристалдык ак түстөгү күкүм, сууда жакшы эрийт. Жарыкта суу 

эритмелеринин өңү карарат.  Препарат антибактериалдык таасирге ээ, оңграм 

жана терсграм микроорганизмдерине активдүү, анын ичинен кокктук 
микроорганизмдерге, клостридийлерге, сибирь жарасынын козгогучтарына, 
сальмонелл, эшерихийлерге; энтерококкторго аз таасир этет.  
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Препаратты пенициллинге аллергиялык реакциясы болсо да колдонсок болот. 
Цефалоридинди бергенде кээ бир учурларда нефротоксиндүү таасир этиши 

мүмкүн.  

Цефалоридинди венага (микроагым же тамчылатуу) же болбосо булчуңга бир 

күндө 3 жолу 1кг тирүү салмагына: жылкыларга жана ийри мүйүздүү малга 
10—20мг, иттерге 5—15мг беребиз. Ылаңдардын оор өткөн формаларында 
1кг тирүү салмагына 25мг ды күнүнө 4 жолу венага берүү сунушталат.  
 

РЕЦЕФ 4,0 Recef 4,0 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Препарат цефтиофур натрийди 

камтыйт. Флакондордо 4г дан өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Препарат цефалоспориндердин бешинчи 

муунуна кирет. Цефтиофур натрий оңграм жана терсграм 

микроорганизмдерине активдүү. Рasteurella hemolytica и Рasteurella 

multocidaга каршы өзгөчө активдүү. 

Көрсөткүчү. Малдардын респиратордук ылаңдарын пайда кылуучу 

Рasteurella hemolytica и Рasteurella multocida, Haemophilus somrus 

козгогучтарын дарылоодо. 

Дозалары жана колдонуу ыкмалары.  Булчуңга 0,001г/кг малдын тирүү 

салмагына күнүнө бир жолу айыкканга чейин. 

Кошумча таасири. Цефаласпориндерге аллергиялык реакция болушу 

мүмкүн. 

Карама каршы көрсөткүчү. Цефаласпориндерге аллергиялык реакциясы 

бар малдарга колдонууга тыюу салынат. 
Өзгөчө белгилери. Сүттү 24 сааттан кийин, этти акыркы жолу берилгенден 5 

күндөн кийин колдоно берсе болот.  
Сактоо эрежелери.  Б. тизмеси. Кургак, жарыктан сакталган жайларында. 
Колдонуу мөөнөтү чыккандан кийин - 2 жыл.  

 

ТЕТРАЦИКЛИНДЕР 

Тетрациклиндер - антибиотиктер, ветеринарияда эн кенири колдонулат. Бул 

топтун табигый антибиотиктерине хлортетрациклин, окситетрациклин и 

тетрациклин кирет.  
 

ТЕТРАЦИКЛИН ТОПТОРУНДАГЫ АНТИБИОТИКТЕР 

 

АЦИДОКС Acidoxum 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Жыты жок, ачык сары түстөгү 

күкүм, сууда жакшы ээрийт.  100г препаратта 10г доксициклин гидрохлорид, 

2г аскорбин кычкылы жана 100гр глюкоза болот. Ламиндешкен фольгадан 

жасалган баштыкчаларда  0,5кг дан өндүрүлөт. 
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Фармакологиялык таасири. Доксициклин гидрохлорид 

бактериостатикалык таасирге ээ. Ал тез эле ичек карында сиңирилип 

организминдин баардык органдарына жана ткандарына таркатылат. 
Көрсөткүчү. Айыл чарба малдарынын баардык түрлөрүнүн жана 
канаттуулардын жугуштуу ылаңдарынын тетрациклинге сезгичтүү болгон 

козгогучтарын дарылоодо.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары.  Препаратты ооз аркылуу 0,1г/кг 
малдын тирүү салмагына, күнүнө бир жолу 3 - 5 күн аралыгында суу менен 

же болбосо тоют менен беребиз. Канаттууларга препаратты 1г мын 1л суу 

менен 5 күн катары ичиребиз. 
Кошумча таасири. Аллергиялык реакция болушу мумкун. Аллергиялык 
реакция турундо (тынчсыздануу, алсыроо) кошумча таасири пайда болгон 

учурларда препараттарды берүүнү токтотобуз да антигистамин заттарын 

жана кальций препараттарын сунуштайбыз.  
Карама каршы көрсөткүчү. Препарат аз токсиндүү жана тетрациклинге 
аллергиялык реакциясы бар малдарга карама каршы көрсөтүлгон.  Аны бир 

убакта кальций, алюминий препараттары, сүт жана сүт продуктулары менен 

эрибей кала турган комплекстердин пайда болушуна жол бербөө үчүн 

колдонууга сунушталбайт, ошондой эле жумуртка берип жаткан тоокторго да 
берилбейт. 
Өзгөчө белгилери.  Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

7 күндөн кийин уруксаат берилет.  
Сактоо эрежелери.  Б. тизмеси. Кургак, температурасы 2°тан төмөн 

болбогон жана 30°С жогору болбогон жарыктан сакталган жайларында. 
Колдонуу мөөнөтү чыккандан кийин - 2 жыл.  

 

БИОВИТ Р-150 (Biovitum R-150) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Препарат спецификалык жыты 

бар, күрөн түстөгү күкүм, (15 -30%) тоют белогун, глюкозидди, ар кандай 

аминокислоталарды,   минералдарды,  В тобундагы витаминдерди жана 15% 

сандагы хлортетрациклинди камтыйт. Ламиндешкен фольгадан жасалган 

баштыкчаларда  1; 5; 10 жана 20кг дан өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Препаратта камтылган зат комплекстүү таасир 

этүүнүн эсебинен зат алмашууну тездетет жана аппетитин ачат. Препаратты 

колдонууда ийри мүйүздү малдын, чочконун, канаттулардын жана 
балыктардын жаш төлдөрүнүн салмагын 30 - 35% жогорулатат жана тойуттун 

сиңиримдүүлүгүн 20% жогорулатат.  Хлортетрациклин - тетрациклин  

катарындагы  антибиотик, оңграм жана терсграм микроорганизмдеринин 

өсүшүн басаңдатат. 
Көрсөткүчү. Музоолордун, торопойлордун, териси баалуу аң 

айбанаттарынын пастерелезун, эщерихиозун, сальмонелезун, 

пневмоэнтеритин дарылоодо жана алдын алууда. 
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Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Препаратты тоют, суу, сүт  менен   

күнүнө 1 жолу толук айыкканга чейин 5-7 күн катары берилет.  Дозасы (1 

малга грамм менен) таблицада келтирилген:  

Музоолор Торопойлор 

 5 күндөн  10 күнгө чейин - 2,6г 5 күндөн  10 күнгө чейин - 0,4г 
11 күндөн  30 күнгө чейин - 3,2г 11 күндөн  30 күнгө чейин - 0,8г 
31 күндөн  60 күнгө чейин - 4,3г 31 күндөн  60 күнгө чейин - 1,6г 
61 күндөн  120 күнгө чейин - 5,2г 61 күндөн  120 күнгө чейин - 3,9г 
Аң айбанаттарына - 0,07г күнүнө, балапандарга - 0,33г  1кг тирүү салмагына. 
Кошумча таасири. Препаратты колдонууда аллергиялык реакция болушу 

мүмкүн. 

Карама каршы көрсөткүчү. Препаратты курамында сүт жана сүт азыктары 

бар тоюттар жана кальций, магний, алюминий байланыштары бар дары 

заттары менен колдонулбайт. 
Өзгөчө белгилери. Канаттуларды  этке союу  24 сааттан, ийри мүйүздүү 

малдарды, чочколорду препаратты акыркы жолу бергенден 5 күндөн кийин 

уруксаат берилет.  
Сактоо эрежелери.  Б. тизмеси. Кургак, жарыктан сакталган жайларында. 
Колдонуу мөөнөтү чыккандан кийин - 1 жыл.  

 

ДОКСИВИТ 10% (Doxyviti 10%) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  100г эритмеде 10г доксициклин 

гидрохлорид бар. 0,5 жана 1л. жарым этилендик флакондордо   өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Доксициклин гидрохлорид жарымсинтетикалы 

тетрациклиндерге кирет. Оңграм жана терсграм  бактериаларына, 
хламидийге, риккетсияларга жана микоплазмаларга каршы таасир этет. 
Көрсөткүчү. Ийри мүйүздү малдын, койлордун, чочконун, канаттулардын 

жаш төлдөрүнүн бактериалдык инфекциялары: пневмония, чочколордун 

энзоотикалык пневмониясы, гемофиллез, хламидиоз, колибактериоз, 
сальмонеллез, микоплазмоз, онокоттук респиратордук патологиялар, 

пастереллез, стафилококкоздор. 

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Препаратты суу менен 0,5-1л 1т сууга 
3-5 күн катары ичирилет.  
Кошумча таасири.  Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Препаратты курамында сүт жана сүт азыктары 

бар тоюттар жана кальций, магний, алюминий байланыштары бар дары 

заттары менен колдонулбайт. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды  этке союу  препаратты акыркы жолу 
бергенден 7 күндөн кийин уруксаат берилет.  
Сактоо эрежелери.  Б. тизмеси. Кургак, жарыктан сакталган жайларында. 
Колдонуу мөөнөтү чыккандан кийин - 2 жыл.  

 

3%  ТЕТРАЦИКЛИН МАЙЫ  Unguentum Tetracyclini 3% 
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Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  1г майда  0,03г (30000ЕД) 

тетрациклин гидрохлорид бар. Сары түстөгү бир түрдүү коюу масса.  
Фармакологиялык таасири. Препарат кеңири таасир этүүчү антимикробдук 
таасирге ээ, оңграм жана терсграм микроорганизмдерине активдүү. Май 

жаракаттарды айыктыруучу эффектти берет.  
Көрсөткүчү. Малдардын жаракаттарынын инфекцияларында, теринин 

ириндеген ыландарында, күйүктөрүндө, фурункулезунда, 
фолликулиттеринде, экземаларында.  
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Май жаракаттанган жерлерге күнүнө 

1-2 жолу жука сүйкөлөт же болбосо 12-24 саатта алмаштырылып туруучу 

орогуч түрүндө колдонулат. Майды күндө белгилери жоголгонго чейин 

колдонобуз. 
Кошумча таасири.  Пайда кылбайт. 
Карама каршы көрсөткүчү. Тетрациклиндерге жогорку сезгичтүүлүк. 
Өзгөчө белгилери. Өзгөчө сактык чаралары каралган эмес. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 18-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында,   Колдонуу мөөнөтү - 3 жыл.  

 

НЕКРОФАРМ (Nekrofarm) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  140мг/мл окситетрациклин 

гидрохлорид хлористтик магнийдин комплексинде жана кошумча 
заттарында. Препарат илешкек сарыдан ачык-күрөңгө чейин түрдө болот. 
50,100, 250мл флакондорунда өндүрүлөт.  
Фармакологиялык таасири. Препараттын таасир этүүчү заты 

окситетрациклин гидрохлорид – кеңири таасир этүүчү антибиотик, оңграм 

жана терсграм микроорганизмдеринин өсүүсүн басаңдатат.  
Көрсөткүчү. Препаратты ийри мүйүздү малдын  буттаррынын дисталдык 
бөлүгүнүн жаракат инфекцияларын дарылоо үчүн колдонобуз. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Препаратты 7кг тирүү салмагына 1мл 
ди жаракаттанган буттарынын жумшак ткандарына бир канча жерине 2 жолу 
7 күн аралыгында саябыз. Эгерде флакондо чөкмө пайда болуп калса, анда 
толук эрип кеткенге чейин ысытабыз. 
Кошумча таасири. Аныкталган эмес. 
Карама каршы көрсөткүчү. Тетрациклиндерге жогорку сезгичтүүлүк. Бооз 
малдарга жана боор, бөйрөк ылаңдарында сунушталбайт.  
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

21 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат. Дары заты сайылып жаткан учурда жана 
акыркы жолу сайылгандан кийин алынган сүт 168 саат өткөнгө чейин 

колдонууга тыюу салынат. 
 Сактоо эрежелери. Кургак, температурасы 5-20°С, жарыктан сакталган 

жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 6 ай.  
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НИТОКС 200 Nitox 200 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. 1мл инъекциялык  таасири 

узартылган эритмеде жана магний оксид, ронгалит, моноэтаноламин 

комплекстүү эритмесинде 200мг окситетрациклин дигидрат болот. Сырткы 

көрүнүшү боюнча тунук, бир аз илешкек күрөн түстөгү суюктук. 20мл, 50мл 
жана 100мл айнек флакондорунда өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Оңграм жана терсграм бактерияларына кеңири  

таасир этүүчү, өзгөчө: стрептококкторго, стафилококкторго, 

коринебактерияларга, клостридияларга, пастереллаларга, сальмонеллаларга, 
псевдомонаддарга, эшерихияларга, риккетсияларга, спирохеттерге жана 
микоплазмаларга.  
Көрсөткүчү. Окситетрациклинге сезгичтүү козгогучтар менен пайда болгон 

жугуштуу ылаңдарды алдын алууда жана дарылоодо, ошондой эле вирустук 

ылаңдардан кийинки пайда болгон ыландарды дарылоодо жана алдын алууда. 
Ийри мүйүздүү мал - респиратордук ылаңында, маститинде, пастереллезунда, 
туяк чириндисинде, кератоконьюнктивитинде, жараат инфекцияларында. 
Чочколор - респиратордук ылаңында, плевритинде, атрофиялык ринитинде,  
маститинде, пастереллезунда, жараат жана тууттан кийинки 

инфекцияларында. Койлор, эчкилер - респиратордук ылаңында, маститинде, 
пастереллезунда, туяк чириндисинде, перитонитинде, жараат 
инфекцияларында.  
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Малга нитокс 200 булчуңга бир жолу  
1мл/10кг  тирүү салмагына сайылат. Препараттын бир жерге сайылышынын 

максималдык өлчөмү уйларга 30мл, чочколорго 10-мл, койлорго 5мл. Муктаж 

болгон учурларда 72 сааттан кийин кайра кайталанат.  
Кошумча таасири. Нитокс 200 сайылгандан кийин аллергиялык реакция – 

(эритема, сайылган жердин кычышуусу) болушу мүмкүн.  Эгерде 
аллергиялык реакция таркабай турган болсо венага кальций препараттарын 

(хлористый кальций, борглюконат кальций) берүү зарыл.  

Карама каршы көрсөткүчү. Нитокс 200 кортикостероиддер жана 
эстрагендер менен бирге сайылышы сунушталбайт. Бөйрөк ылаңдары менен 

ылаңдаган иттерге, мышыктарга, жылкыларга жана малдарга, ошондой эле 
препаратка жогорку сезгичтүүлүгүндө. Бооз малдарга жана жаңы туулган (1 

айга чейинки) малдарга саюу сунушталбайт.  
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

21 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат. Дары заты сайылып жаткан учурда жана 
акыркы жолу сайылгандан кийин алынган сүт 168 саат өткөнгө чейин 

колдонууга тыюу салынат. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 0-20°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү - 18 ай.  
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ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 200 (Oxytetracycline 200) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Препарат инъекция үчүн эритме 
формасында, таасир этүүчү заты окситетрациклин дигидрат. 1мл эритмеде 
200 мг окситетрациклин дигидрат камтылат. Сырткы көрүнүшү боюнча тунук 
сары түстөгү эритме.  10мл, 50мл и 100мл алюминий капкакчалары менен 

бекем жабылган кара түстөгү  флакондордо инъекция үчүн стерилдүү эритме 
катарында өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Окситетрациклин, оңграм жана терсграм 

бактерияларына кеңири  таасир этүүчү, өзгөчө: стрептококкторго, 

стафилококкторго, пастереллаларга, сальмонеллаларга, эшерихияларга 
препарат. Ал сайылган жерде жакшы синирилет жана организмдин баардык 
органдарына, ткандарына кенири таркайт. Канда препараттын максималдык 
концентрациясы сайгандан кийин 3-6 сааттан кийин болот жана 72-96 саатка 
чейин терапевтикалык  денгээлде сакталат. Организмден өт жана аз санда 
сийдик аркылуу бөлүнүп чыгат.  
Көрсөткүчү. Бронхопневмонияны, колибактериозду, сальмонеллезду жана 
башка чочколордун, уйлардын, койлордун, эчкилердин окситетрациклинге  
сезгичтүү болгон микроорганизмдеринин козгогучтары менен козголгон 

ылаңдарын дарылоодо.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. 1мл препаратты 10кг тирүү 

салмагына берилүүчү дозаны булчунга 3 күндө 1 жолу саябыз.  Ачылган 

флакон 1 күндүн ичинде сайылып бүтүшү зарыл.  

Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Тетрациклин катарындагы препараттарга 
аллергиялык реакция болушу  мүмкүн. Кортикостероиддер жана эстрогендер 

менен бир убакытта колдонууга, ошондой эле антибактериалдык 
эффективдүүлүгүн төмөндөтпөш үчүн пенициллин, цефаласпорин 

катарындагы антибиотиктер менен колдонууга болбойт. Иттерге, 
мышыктарга, жылкыларга колдонууга тыюу салынат.  
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

22 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат. Дары заты сайылып жаткан учурда жана 
акыркы жолу сайылгандан кийин алынган сүт 168 саат өткөнгө чейин 

колдонууга тыюу салынат. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 5-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 3 жыл.  

 

САБАК 2: МАКРОЛИДДЕР, ФТОРХИНОЛОНДОР, ХИНОКСАЛИНДЕР 

 

ТИЛАНИК 20 % (Tylanic 20 %) 



Руководство для участника  

 14

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Тилозин антибиотик активдүү 

таасир этүүчү зат. Инъекция үчүн, женил илешкек, сары түстөгү эритме. 1мл 
эритмеде 200мг тилозин камтылат. 100мл айнек флакондорунда өндүрүлөт. 
Көрсөткүчү. Уйлардын, койлордун, чочколордун, иттердин, мышыктардын 

респиратордук бронхопневмониясында; чочколордун энзоотикалык 
пневмониясында, артритинде, дизентериясында; ийри мүйүздү малдын 

маститинде; вирустук ылаңдарынан келип чыккан ыландардын 

инфекциялары дарылоодо жана алдын алууда. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Малдарга препараты булчунга, 
күнүнө бир жолу 3-5 күн аралыгында төмөнкү дозаларда: ийри мүйүздүү 

малдарга - 4 - 10мг/кг тирүү салмагына, чочколорго -2 - 10мг/кг тирүү 

салмагына, койлорго жана эчкилерге - 5 - 10мг/кг тирүү салмагына, иттерге 
жана мышыктарга - 2 - 10мг/кг тирүү салмагына. 
 

ТИЛОЗИН 50 (Tylosinum 50) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. 5% инъекциялык эритме, 1мл 

эритмеде 50мг тилозин негизги формада камтылат. Сырткы көрүнүшү 

боюнча тунук сары түстөгү эритме.  10мл, 50мл и 100мл флакондордо 

инъекция үчүн стерилдүү эритме катарында өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Тилозин, оңграм жана терсграм 

бактерияларына кеңири  таасир этүүчү, өзгөчө: стрептококкторго, 

лептоспирлерге, клостридийлерге,  коринебактерийлерге, пастереллаларга, 
спирохеттерге жана микоплазмаларга активдүү препарат.  
Көрсөткүчү. Уйлардын, койлордун, чочколордун, иттердин, мышыктардын 

бронхопневмониясында; чочколордун энзоотикалык пневмониясында, 
артритинде, дизентериясында; ийри мүйүздүү малдын маститинде; вирустук 
ылаңдарынан келип чыккан ылаңдардын инфекцияларын дарылоодо жана 
алдын алууда. 
 Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Малдарга препараты булчунга, 
күнүнө бир жолу 3-5 күн аралыгында төмөнкү дозаларда: ийри мүйүздүү 

малдарга - 5 - 10мг/кг тирүү салмагына, чочколорго 10мг/кг тирүү салмагына, 
койлорго жана эчкилерге - 10 - 12мг/кг тирүү салмагына жараша саябыз. 
Кошумча таасири. Кээ бир учурларда аллергиялык реакция – (эритема, 
сайылган жердин кычышуусу), түз ичегинин бир аз шишип же түшүп 

калышы мүмкүн. Бул реакция препаратты бербей токтоткондо тез эле тарап 

кетет. 
 Карама каршы көрсөткүчү. Тилозинди антибактериалдык 
эффективдүүлүгүн төмөндөтпөш үчүн бир убакытта пенициллин (өзгөчө 

ампициллин жана оксациллин), цефалоспориндер жана линкомициндер менен 

колдонууга сунушталбайт.  
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

8күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
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болбосо эт-сөөк унуна колдонулат. Дары заты сайылып жаткан учурда жана 
акыркы жолу сайылгандан кийин алынган сүт 96 саат өткөнгө чейин 

колдонууга тыюу салынат. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 10-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 2 жыл.  

 

ТИЛОМАГ 20% (Tilomagum 20%) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Сырткы көрүнүшү боюнча тунук 

сары түстөн кочкул сары түскө чейин спецификалык жыты менен болот. 
Препарат инъекция үчүн 20% эритме формасында, 20мл и 100мл 
флакондорунда өндүрүлөт. 
 Фармакологиялык таасири.  Тилозин – макролид тобундагы  антибиотик. 
оңграм жана кээ бир терсграм бактерияларына активдуу: Staphylococcus, 

Streptococcus, Bacillus anthracis, Corynebacterium, Clostridium, Pasteurella, 

Erysipelothrix, Fusobacterium, Spirochaetes, включая Leptospira, Chlamidia , 

Serpulina hyodysenteriae, Mycoplasma, Treponema hyodysenteriae, Actinomyces 

pyogenes, Haemophilus pertussis, Moraxella bovis, Neisseria spp.  

Көрсөткүчү.  Уйлардын, койлордун, чочколордун, иттердин, мышыктардын 

бронхопневмониясында; чочколордун энзоотикалык пневмониясында, 
артритинде, дизентериясында; ийри мүйүздүү малдын маститинде жана 
эндометритинде, жана ошондой эле  вирустук ылаңдарынан келип чыккан 

ылаңдардын инфекцияларын дарылоодо жана алдын алууда. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Малдарга препараты булчунга, 
күнүнө бир жолу 3-5 күн аралыгында төмөнкү дозаларда:  
Малдын түрү Бир жолку 20% эритменин, 

мл/10кг дарылоо дозасы 

ийри мүйүздүү мал 0,3 - 0,6 

Кой, эчки 0,3 - 0,6 

Чочколор 0,3 - 0,6 

Иттер 0,25 - 0,5 

Мышыктар  0,25 - 0,5 

Кошумча таасири. Чочколордо аллергиялык реакция чанда болушу мүмкүн. 

Бул реакция препаратты бербей токтоткондо тез эле тарап кетет. 
Карама каршы көрсөткүчү. Жылкыларга колдонууга тыюу салынат 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

8күндөн кийин уруксаат берилет. Дары заты сайылып жаткан учурда жана 
акыркы жолу сайылгандан кийин алынган сүт 4 күн өткөнгө чейин 

колдонууга тыюу салынат. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 5-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү - 2 жыл.  

 

ФАРМАЗИН (Pharmasin) 
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Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Фармазин сууда эрүүчү күкүм- 

дарылоочу препарат, Тартрат формасындагы (1г препарата 500мг активдүү 

таасир этүүчү зат), активдүү таасир этүүчү антибиотик Тилозинди камтыган 

дарылоочу препарат. Фармазин сууда эрүүчү ак же болбосо крем түсүндөгү 

күкүм. 200г пластмасс банкаларында өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири.  Тилозин – макролид тобундагы  антибиотик. 
оңграм жана кээ бир терсграм бактерияларына активдүү: стрептококкторго, 

стафилококкторго, клостридийлерге,  коринебактерийлерге, пастереллаларга, 
спирохеттерге жана микоплазмаларга активдүү препарат.  
Көрсөткүчү. Канаттулардын микоплазмозун, индюктардын инфекциялык 
синуситин дарылоодо жана алдын алууда, ошондой эле чочколордун 

дизентериясын жана гастроэнтроколиттеринин бактериалдык этиологиясын 

дарылоодо, музоолордун брнхопневмониясын, тилозинге сезгичтүү болгон 

микроорганизмдеринин козгогучтары менен козголгон ылаңдарын 

дарылоодо.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Препаратты малдарга суу менен 

берүү сунушталат. Чочколорго жана канаттууларга дарылоо учурунда 
антибиотик менен суу гана берилет. Сунушталган препараттын дозасын 

берердин алдында, аны бир аз сууда эритип алыш керек, андан кийин сууга 
кошуп ичиребиз.  Препаратты тоютка кошуп берүү да мумкун. 

Канаттулардын микоплазмозун, индюктардын инфекциялык синуситин 

алдын алуу үчүн 1г/1л дозасын канаттуулардын кийинки жашоо мезгилине 
жараша сунуштайбыз:  

Канаттуулардын топтору 

жана түрлөрү 

Канаттуулардын жашы, 

(күн) 

Асыл тукум канаттуулар 1-5 28-

29 

56-57 140-

141 

Чарбалык канаттуулар 

жумуртка багытындагы 

1-3 28 - - 

Бройлерлер 1-3 28 - - 

индюктар 1-3 28-

29 

- - 

Кошумча таасири. Чочколордо тилозинге аллергиялык реакция болушу 
мүмкүн. Кээ бир учурларда аллергиялык реакция – эритема, түз ичегинин бир 

аз шишип же түшүп калышы мүмкүн. Бул реакция препаратты бербей 

токтоткондо тез эле тарап кетет. 
Карама каршы көрсөткүчү. Тилозинге жогорку сезгичтүүлүк. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу жана жумурткаларды колдонуу 
препаратты акыркы жолу бергенден 5 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул 

убакыттан эртерээк союлган малдардын жана канаттулардын эттерин, териси 

баалуу аң айбанаттарына же болбосо эт-сөөк унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 3 жыл.  
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ФАРМАЗИН 200  (Pharmasin 200) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Фармазин 200 активдүү таасир 

этүүчү антибиотик Тилозинди камтыган дарылоочу препарат. Фармазин 200 

1мл эритмеде 200мг тилозинди камтыйт. Препарат сырткы көрүнүшү боюнча 
крем түсүндөгү инъекциялык эритме. 50мл флакондордо өндүрүлөт. 
Көрсөткүчү.  Фармазин 200 уйлардын, койлордун, чочколордун, иттердин, 

мышыктардын бронхопневмониясында; чочколордун энзоотикалык 
пневмониясында, артритинде, дизентериясында; ийри мүйүздүү малдын 

маститинде жана эндометритинде, жана ошондой эле  вирустук ылаңдарынан 

келип чыккан ылаңдардын инфекцияларын дарылоодо жана алдын алууда 
сунушталат. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Малдарга препаратты булчунга, 
күнүнө бир жолу, 3-5 кун аралыгында төмөнкү дозаларда (активдүү таасир 

этүүчү заты мг/кг); ийри мүйүздүү малга -8-10, чочколорго -1-12, койлорго 

жана эчкилерге -5-10, иттерге жана мышыктарга -5-10. 

 

МИКРОБДОРГО КАРШЫ ПРЕПАРАТТАР-ФТОРХИНОЛОНДОР 

 

БАЙТРИЛ 2,5% (baytril 2,5%) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Инъекциялык эритме, өзүндө  

1мл де  25мг  энрофлоксацинди жана эриткичти камтыйт.Сырткы көрүнүшү 

боюнча тунук сары түстөгү эритме. 100мл флакондордо өндүрүлөт.  
Фармакологиялык таасири. Энрофлоксацин микробдорго каршы өзгөчө 

оңграм жана кээ бир терсграм бактерияларына жана микоплазмаларына 
кеңири таасир этүүчү спектрге ээ.  
Көрсөткүчү.  Препаратты иттерге жана мышыктарга дем алуу 
органдарынын, ичек карын жолдорунун, сийдик болуп чыгаруу, терисинин 

бактериалдык инфекцияларынын козгогучтарынын энрофлоксацинге болгон 

сезгичтүүлүгүндө. 

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Препаратты булчунга, дозасы 0,2мл 
1кг таза салмака (1кг салмака 5мг энрофлоксацин) күнүнө 1 жолу, 3-10 күн 

аралыгында. Препарат оорулуу реакция келтиргенге жараша, аны бир эле 
жерге саюу 2,5мл сунушталат. 
Кошумча таасири. Инъекция болгон жерде, кызгылтык болушу мүмкүн. 

Карама каршы көрсөткүчү. Стероид эмес, теофилин менен бирге 
колдонгонго болбойт.  Хинолондорго жогорку сезгичтүү болгон малдарга 
болбойт. 
Өзгөчө белгилери. Өсүү мезгили бүткөнгө чейин колдонгонго тыюу 

салынат. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 5-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 3 жыл.  
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КВИНОКОЛ (Quinocili) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Инъекциялык эритме, өзүндө  5%  

энрофлоксацинди жана эриткичти камтыйт. Сырткы көрүнүшү боюнча тунук 

сары түстөгү эритме. 100мл флакондордо өндүрүлөт.  
Фармакологиялык таасири.  Энрофлоксацин фторхинолондордун тобуна 
кирет жана кеңири антибактериалдык таасирге ээ. Оңграм жана терсграм 

микроорганизмдерине активдүү, анын ичинен: Actinobacillus, bacteroides, 

bordetella,  campylobacter, clostridium, corinebacterium,  erysipelothrix,  

Escherichia, Fusobacterium,  haemophilus,  Klebsiela,  Pasteurella,  Pseudomonas, 

salmonella, Staphylococcus, streptococcus, Mycoplasma.  

Көрсөткүчү.  Музоолордун сальмонеллезун, микоплазмозун,  энтеритин, 

гастроэнтеритин, пневмониясын, бронхопнемониясын,  пастереллезун  

дарылоо үчүн, ошондой эле торопойлордун  диареясын, дем алуу жолдорунун 

инфекциясын, энтеритин, гастроэнтеритин, пастереллезун дарылоо үчүн.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары.  Торопойлорго булчунга, ал эми 

музоолорго теринин алдына 0,5мл/10 кг тирүү салмагына, күнүнө 1 жолу, 3-5 

күн аралыгында. 
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Жаны туулган, хинолондорго жогорку 
сезгичтүүлүгү жана боор, бөйрөк ылаңдары менен ылаңдаган малдарга 
колдонуу сунушталбайт. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

12 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 5-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 2 жыл.  

 

ЭНРОКСИЛ 5% КУКУМ (Pulvis enroxil 5%) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Ачык сары түстөгү күкүм, жыты 

жок, 100 граммда 5г энрофлоксацин жана кошумча компонентерди камтылат.  
Пакеттер 1кг жана барабандар   25кг. 
Фармакологиялык таасири.  Энрофлоксацин фторхинолондордун тобуна 
кирет жана кеңири антибактериалдык таасирге ээ. Оңграм жана терсграм 

микроорганизмдерине активдүү, анын ичинен: эшерихий, протей, 

сальмонелл,  пастерелл,  стафилококк,  клебсиелл, псевдомонад,  бордетелл 
кампилобактерий, коринебактерий, клостридий жана микоплазмалар.  

Көрсөткүчү.  Энроксил 5% кукум канаттуларга колибактериоздо, 

сальмонеллездо,  некротикалык  энтеритте,  стрептококкоздо, микоплазмоздо 

жана ошондой эле чочколордун сальмонеллезунда, пастереллезунда, 
бактериалдык  жана энзоотикалык  пневмониясында, колисеептицемиясында, 
атрофикалык  ринитте жана башка  козгогучу энрофлоксацинге сезгичтүү 

ылаңдарда. 
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Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Энроксил 5% күкүм, аралашма 
тоюттардын кошумдуларында дарылоо жана алдын алуу үчүн: канаттуларга 2 

кг/т тоютка, чочколорго-1,5кг/т тоютка кошулуп берилет. Сальмонеллездо 

жана чочколордун ылаңдарынын оор өтүшүндө препараттын дозасы эки эсеге 
жогорулатылат. Малдарды жана канаттуларды дарылоо курсу 3 күн, 

сальмонеллездо 5 күн. 

Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Энроксилдин күкүмүн жумуртка берген 

тоокторго берүү сунушталбайт, анткени энрофлоксацин жумуртка менен 

бөлүнүп чыгат. 
Өзгөчө белгилери. Канаттуларды этке союу препаратты акыркы жолу 
бергенден 14 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк 
союлган малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң 

айбанаттарына же болбосо эт-сөөк унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 3 жыл.  

 

ИНЪЕКЦИЯ УЧУН ЭНРОФЛОН 5% (enroflon 5% pro injecttionibus) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Инъекциялык эритме, өзүндө  1 

мл де  50 мг  энрофлоксацинди камтыйт.Сырткы көрүнүшү боюнча тунук 

сары түстөгү эритме. 50- 100мл флакондордо өндүрүлөт.  
Фармакологиялык таасири.  Энрофлоксацин фторхинолондордун тобуна 
кирет жана кеңири антибактериалдык таасирге ээ. Оңграм жана терсграм 

микроорганизмдерине активдүү, анын ичинен: E, coli, Hae,ophilus,  Klebsilla,  

Pasteurella, Pseudomonas, proteis,  Baordtеlla, Brucella, Chlamydia,  Enterobacter 

Campylobacter, erysipelothrys,  Corynebacterium,  Staphylococcus,  

Streptococcus,  Actinobacillus,  Clostridium,  Bacteroides, Fusobacterium. 

Көрсөткүчү. Уйлардын, кой-эчкилердин жана чочколордун 

бронхопневмониясын, энзоотикалык  пневмониясын, колибактериозун, 

сальмонеллезун  жана башка ылаңдарын дарылоодо.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Музоолорго жана козуларга 
препаратты күнүнө бир жолу теринин алдына, ал эми торопойлорго булчунга 
2,5-5мг  кг тирүү салмагына 3-5 күн аралыгында, ал эми малдардын мастит-
метрит-агалактиясында-2,5мг/кг тирүү салмагына 1-2 күн аралыгында саябыз. 
Бир  жерге музоолорго 10мл, козуларга 5мл, ал эми торопойлорго 2,5мл ден 

ашык сайбоо зарыл. 

Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Левомицетин, теофилин, стероиддер менен 

бирге жана ошондой эле бооз малдарга жана лактация мезгилинде колдонууга  
болбойт.  
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

14 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 
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малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат.  

 

МИКРОБДОРГО КАРШЫ ПРЕПАРАТТАР– ХИНОКСАЛИНДЕР 

 

МЕГАДОКС 10% (Mеgadoks 10%) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Препарат майда сары түстөгү 

күкүм жана 1000г.  карбадоксто (метил-3 (2- хиноксалинилметин) карбазат –
N-N- диоксид)- 100г  жана 1000г толтургучтарды камтып 0,5,  5 и 10кг 
пакеттеринде өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Карбадокс – хиноксалиндердин тобундагы 

жаңы өкүлү. Онграммду микрофлораларга жогорку активдүүлүктү, ал эми 

терсграмм микрофлораларына төмөнкү активдүүлүктү көрсөтөт. 
Көрсөткүчү. Чочколордун дизентериясын дарылоодо жана алдын алууда, 
анын ичинен геморрагиялык, чочколордун гастроэнтеритеринин, анын 

ичинен некротикалык  энтеритти, жана ошондой эле өсүүсүн 

стимулдаштаруучу зат катары. 

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. 500г препараты 1т тоютка кошуп 

колдонулат. 
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү. Бентонитти камтыган кошулмалар менен 15% 

протеинди камтыган тоюттар менен колдонууга болбойт.  
Өзгөчө белгилери. Препаратты малды союуга 14 кун калганда токтотуу 

зарыл.  

Сактоо эрежелери. Кургак, температурасы 10-35°С, жарыктан сакталган 

жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 3 жыл.  

 

САБАК 3: Олаквиндокстор,  Аминогликозиддер,  Левомицетин 

 

МИКРОБДОРГО КАРШЫ ПРЕПАРАТТАР -ОЛАКВИНДОКСТОР 

 

ОЛАКВИНДОКС 10% КҮКҮМ (Pulvis Olaquindoxum 10%) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Препарат майда жашыл сары 

түстөгү күкүм жана 100г олаквиндоксто 2 (N-2 гидрооксиметилкармабил)-

3метилхиноксалин-1,4-диоксида)- жана 1000г толтургучтарды камтыйт. 
Ламиндешкен фольгадан жасалган пакеттерде 1, 20кг өндүрүлөт. 
 Фармакологиялык таасири. Препараттын таасир этүүчү заты 

синтетикалык зат. Терсграмм микрофлораларына антибактериалдык таасир 

көрсөтүү эффектине жөндөмдүү жана өсүүсүн стимулдаштуруучу жогорку 
таасирине ээ.  
Көрсөткүчү. Чочколорго гастроэнтеритерди дарылоо жана алдын алуучу 
ошондой эле өсүүсүн стимулдаштыруу үчүн. 
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Дозалары жана колдонуу ыкмалары.  Торопойлорго  гастроэнтеритте  
0,25кг/100кг  тоютка  5-7 күн. Чочколорго  маститти,  метритти жана  
агалактияны алдын алуучу үчүн -0,15кг/100кг тоют менен 5-7 жума 
аралыгында.  
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү.   Аныкталган эмес. 
Өзгөчө белгилери. Малды союуга препаратты акыркы жолу бергенден кийин 

48 сааттан кийин уруксаат берилет.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы -10- +35°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 1 жыл.  

 

РУБАЛАК 4,5 % (Rubalacum 4,5%) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Препарат тунук эмес сары 

жашыл, бир аз спецификалык жыты бар суюктук. 100мл суюктукта:  4,5г  
олаквиндокс  (2-N-2 гидрооксиметилкарбамил)-3-метилхинокцалин-1,4-

диоксида) жана 100мл толтуруучу затты камтыйт. 0,5 жана 1л полиэтилен 

флакондорунда өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Олаквиндокс-антибактериалдык зат, 
антибиотик жана сульфаниламиддер менен окшош эмес терсграмм 

бактерияларына таасир этүү спектрына ээ.  
Көрсөткүчү.Айыл чарба малдарынын жаш төлдөрүнүн гастроэнтериттеринде 
жана олаквиндокско сезгичтүү ылаңдын козгогучтары менен козголгон 

ылаңдарды дарылоодо. 

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Препаратты ооз аркылуу колдонобуз. 
Малдын тирүү салмагына  жана ылаңдын оор өтүшүнө карап ооз аркылуу 
төмөнкү дозада күнүнө 1жолу аыйкканга чейин: 4кг чейин-1мл; 4кг,8кг 
чейин-2мл;  8кг, 12кг чейин-3мл;  12кг,16кг чейин-4мл;  16кг, 20кг чейин-5мл;  

20кг, 35кг чейин -6,5мл;  30кг, 60кг чейин-13мл;  60кг жогору-26мл. 

Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү.   Аныкталган эмес. 
Өзгөчө белгилери. Малды союуга препаратты акыркы жолу бергенден кийин 

3 күндөн кийин уруксаат берилет.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 0+35°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 2жыл  

 

АМИНОГЛИКОЗИД ТОБУНДАГЫ АНТИБИОТИКТЕР 

 

ГЕНТАМИЦИН 8 % (Gentamycin 8 %) 

Өндүрүлүшүнүн курамы жана формасы.  Флакондордо 100мл 8% 

стерилдүү эритме формасында өндүрүлөт. 1мл эритмеде 80мг гентамицин 

сульфат камтылат. 
Фармакологиялык таасири. Гентамицин кеңири таасир этүүчү 

антимикробдук таасирге ээ, Оңграм жана терсграм микроорганизмдерине 
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активдүү, анын ичинен: E.coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella 

spp., Shigella spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus, 

Listeria monocytogenes, Сampylobacter fetus.  

Көрсөткүчү. Дем алуу, бөлүп чыгаруу органдарынын инфекцияларында, 
терең жаткан ткандардын бактериалдык инфекцияларын (булчундардын, 

сөөктөрдүн, кемиктердин), тууттан кийинки септицимияда жана 
гентамицинге сезгичтүү болгон козгогучтар менен козголгон жугуштуу 

ылаңдарда. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Гентамицин эритмесин булчунга 
күнүнө эки жолу 10-12 саат интервалында,  7-10 күн аралыгында төмөнкү 

дозаларда: Жылкыларга жана уйларга - 0,125-0,25мл  10кг тирүү салмагына. 
Музоолорго, кулундарга, торопойлорго, иттерге жана мышыктарга - 0,25-0,5 

мл  10кг тирүү салмагына. 
Кошумча таасири. Малдардын жогорку сезгичтүүлүгүндө аллергиялык 
реакция болушу мүмкүн. 

Карама каршы көрсөткүчү. Бир убакытта стрептомицин, канамицин, 

неомицин жана ошондой эле диуретик жана миорелаксанттар менен 

колдонууга болбойт. Бөйрөктүн функциясынын бузулушунда препараты 

колдонууга тыюу салынат. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

21 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, температурасы 0-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү-5жыл  

 

ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ 4 % (Gentamycini sulfas 4 %) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Бир канча антибиотиктердин 

аралашмасынан турат. 1мл стерилдүү эритмеде 40мг активдүү зат камтылат. 
Флакондор  10 жана 100мл. 

Фармакологиялык таасири. Гентамицин кеңири таасир этүүчү 

антимикробдук таасирге ээ, Оңграм жана терсграм микроорганизмдерине 
активдүү анын ичинен:  протейге, эшерихийге, сальмонеллге жана 
стафилококторго. Антибиотик анаэробдук бактерияларга, грибдерге, 
вирустарга таасир этпейт. Булчунга сайганда баардык органдарга жана 
ткандарга жакшы таркалат. Канда сайылгандан кийин 1сааттан кийин 

максималдык концентрацияга жетет.  
Көрсөткүчү. Ичек-карын, дем алуу органдарынын ылаңдары, сепсис, 
перитонит, менингит, пиелонефрит жана башка ыландар.  

 

КАНАМИЦИН 10% Kanamycinum 10% 
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Өндүрүлүшүнүн курамы жана формасы. Канамицин сульфаттын 10% 

инъекциялык эритмеси. Тунук, түзсүз же болбосо бир аз саргыч рН 6,0 7,5 

чейинки суюктук. Флакондору 10мл. 

Фармакологиялык таасири.  Канамицин көптөгөн оңграм жана терсграм 

микроорганизмдерине активдүү жана ошондой эле туберкулездун 

микобактериясына бактерициддик таасир этет.   
Көрсөткүчү. Ириң-септикалык ылаңдар (сепсис, менингит, перитонит, 
септикалык эндокардит, диспепсия, гастроэнтерит, пуллороз, колибактериоз); 
дем алуу органдарынын инфекциялык ылаңдары (пневмония, плевранын 

эмпиемасы, өпкөнүн абсцесси); бөйрөктүн жана сийдик бөлүп чыгаруу 

жолдорунун инфекциялары.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Препаратты булчунга күнүнө  2 жолу 

төмөнкү дозаларда: 
Малдардын түрлөрү 1 жолку дарылоо дозасы мл/10 кг 

тирүү салмагына 

Ийри мүйүздүү мал 6 айдан жогору 0,4 

Музоолор 6айга чейин 0,5 

Койлор 4айдан жогору 0,5 

Койлор 4айга чейин 0,6 

Чочколор 6айдан жогору 0,5 

Торопойлор 6айга чейин 1,0 

Иттер 1жаштан жогору 0,5 

Иттер 1 жашка чейин 1,0 

Карама каршы көрсөткүчү. Бир убакытта стрептомицин, мономицин, 

неомицин менен колдонууга болбойт. Бөйрөктүн функциясынын 

бузулушунда препараты колдонууга тыюу салынат. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

7күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын жана канаттулардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак, болмо температурасы, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү-2жыл  

 

СТРЕПТОВИК (Streptovic) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Препарат аминогликозид 

тобундагы антибиотик. Актан ак саргыл өңдүү күкүм, сууда жакшы эрийт. 1г 
айнек флакондорунда  өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири.  Стрептомицин сульфат тобуна кирет жана 
кеңири антибактериалдык таасирге ээ. Оңграм жана терсграм 

микроорганизмдерине активдүү, анын ичинен: - стафилококторго, 

пастереллаларга, сальмонеллаларга. Антибиотик анаэробдук бактерияларга 
таасир этпейт. 
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Көрсөткүчү. Лептоспироз, бронхопневмония, мастит, эндометрит, жаракат 
жана тууттан кийнки сепсис жана башка стрептомицинге козгогучтары 

сезгичтүү малдардын ылаңдары, (кампилобактериоз жана актиномикоз). 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Препаратты булчуңга күнүнө эки 

жолу, 12 саат интервал менен 4-7 күн аралыгында төмөнкү дозаларда:  
 

Малдардын түрлөрү 1 жолку дарылоо дозасы мл/10кг тирүү 

салмагына  

Чондору Жаштары 

Ийри мүйүздүү мал 3 5 

Жылкылар 4 6 

Кой, эчки, чочколор 10 20 

Иттер 10 20 

Ан айбанаттар 25 50 

Кошумча таасири. Стрептомицин сульфаты уйларга сайганда кээ бир 

убакытта тез өтүүчү аллергиялык реакция (диарея, ангионевротикалык 
шишик, анафилактикалык шок) болушу мүмкүн. Аллергиялык реакция 
болгон учурда малдарга димедрол, хлористый кальций, витамин В1, 

адреналин сунушталат. 
Карама каршы көрсөткүчү. Башка аминогликозиддик антибиотиктер менен 

(неомицин, канамицин, гентамицин) менен аралаштырып саюуга болбойт.  
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

7 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же болбосо эт-сөөк 
унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 5-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 3жыл  

 

ХЛОРАМФЕНИКОЛ ТОБУНДАГЫ АНТИБИОТИКТЕР 

(ЛЕВОМИЦЕТИН) 

 

 СИНТОМИЦИН ЛИНИМЕНТИ (Linimentum Synthomycini) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Препараттын курамына 
синтомицин, кастор майы, эмульгатор №1, аскорбин кычкылы, натрий 

карбоксиметилцеллюлоза (тазаланган маркасы)  тазаланган суу кирет. 1%, 5% 

и 10% концентрациясында өндүрүлөт.  Сырткы көрүнүшүндө бирдей коюу ак 
же болбосо саргыч түстө, спецификалык жыты болот. 25 жана 800г 
полиэтилен же болбосо айнек банкаларында өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Синтомицин линименти антимикробдук, 
сезгенүүгө каршы таасирге ээ. Жаракаттардын айыгуу процестерин тездетет.  
Көрсөткүчү. Малдардын ириндеген жаракаттару, күйүктөрү, теринин ириң 

сезгенүүлөрү жана былжыр челдеринин ылаңдары. 
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Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Линиментти жука жаракаттанган 

жерге сүйкөп үстүнөн орогучту жабабыз. Орогучту күн сайын айыкканга 
чейин алмаштырып турабыз.  
Кошумча таасири. Болбойт. 
Карама каршы көрсөткүчү.  Синтомицинге жогорку сезгичтүүлүк.  
Өзгөчө белгилери. Өзгөчө коопсуздук чаралары каралган эмес. 
Сактоо эрежелери. Кургак, жарыктан сакталган жайларында. Колдонуу 

мөөнөтү – 2жыл  

 

<ЛЕВОМЕКОЛЬ> МАЙЫ  

( Unguentum «Laevomecolum») 

Өндүрүлүшүнүн курамы жана формасы. 100г негизинде 0,75г левомицетин 

жана 4г метилурацил камтылат. Бирдей ак же болбосо саргыч түстө, жумшак 
консистенцияда, өзүнө таандык жыты менен.  18г, 100г жана 250г 
банкаларында өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Май жаракаттардын айыгуу процессин 

тездетет, сезгенүүгө каршы антимикробдук таасирге ээ, анын ичинен: оңграм 

жана терсграм микроорганизмдерине активдуу, - стафилококторго, 

эшерихийлерге. 
Көрсөткүчү. Ириңдеген жаракаттар, күйүктөр жана башка теринин 

ылаңдары.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Майды теринин жабыркаган 

жерлерине жука күнүнө 1-2 жолу, күндө айыкканга чейин сүйкөп туруу 
зарыл. Дарылоонун узактыгы ылаңдын оор өтүшүнө жараша болот. 
Кошумча таасири. Байкалган эмес. 
Карама каршы көрсөткүчү.  Левомицетинге жогорку сезгичтүүлүк.  
Өзгөчө белгилери. Өзгөчө коопсуздук чаралары каралган эмес. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 20°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү-2жыл  

 

ЛЕВОМИЦЕТИН ТАБЛЕТКАСЫ (Tabulettae Laevomycetini) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Препарат активдүү таасир этүүчү 

левомицетин- синтетикалык антибиотик. Сырткы көрүнүшү боюнча ак же 
болбосо саргыч түстөгү таблеткалар, өтө ачуу, сууда начар эрийт. 50 шт. жана 
420 штуктан пластикалык банкаларда өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Левомицетин кеңири таасир этүүчү 

антимикробдук таасирге ээ жана оңграм жана терсграм микроорганизмдерине 
активдүү анын ичинен:  риккетсий, спирохет. Сибир жараларынын 

бациллдеринин штамдарынын, бруцеллдеринин, пневмококтордун, 

пастереллердин, сальмонеллдердин, стафилококтордун, стрептококтордун 

өсүүсүн басаңдатат, ошондой эле бактерияларга таасир этет.  
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Көрсөткүчү. Сальмонеллез, колибактериоз, туляремия, гастроэнтериттер, 

бронхопневмониялар, менингиттер, сийдик бөлүп чыгаруу жолдорунун 

ылаңдары.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Таблеткаларды ооз аркылуу беребиз. 
Тоют, суу же болбосо тилдин алдына төмөнку дозаларда күнүнө 2-3 жолу 

беребиз:  
Ийри мүйүздүү мал 6 айдан жогору 10мг/кг,  музоолор 6 айга чейин 20мг/кг, 
чочколор 6 айдан жогору  20мг/кг, торопойлор 6 айга чейин 40мг/кг, койлор 6 

айдан жогору 20мг/кг, козулар, улактар 6 айга чейин  40мг/кг, тооктор, 

өрдөктөр  30мг/кг, балапандар 50мг/кг. Эгерде кусуп баштаса түз ичеги 

аркылуу ректалдык суппозиторийлердин дозасын 1,5 эсеге көтөрүп беребиз. 
Доза жана дарылоонун узактыгы ылаңдын оордугуна  жана малдын жашына 
жараша болот. Дарылоонун узактыгы 2-3 жума же болбосо денесинин 

температурасы 8-10 күнгө чейин бирдей болсо.   

Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт. Бирок көп убакытка 
дейре көбөйтүлгөн дозада жана малдардын жогорку сезгичтүүлүгүндө кусуу, 
ичек-карындын метеоризми, боордун жабыркашы, ич өтүүсү, гиперимия, 
дерматиттер, ооздун былжыр челдеринин, жыныс органдарынын жана 
анустун сезгенүүсү.  

Карама каршы көрсөткүчү.  Бөйрөктүн жана боордун ылаңдары, бооздук, 
препаратка малдын жогорку сезгичтүүлүгү. Нитрофуран жана 
сульфаниламиддер менен токсиндүүлүгү жогорулап кетпеши үчүн 

аралаштырбоо зарыл. 

Өзгөчө белгилери. Малдарды жана канаттуларды этке союу препаратты 

акыркы жолу бергенден 7 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан 

эртерээк союлган малдардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же 
болбосо эт-сөөк унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 5-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү -5жыл.  

 

 

САБАК 4: Ар кандай топтордун микробдорго каршы препараттары, 

Сульфаниламиддер, Комплекстик препараттар 

 

ГЛЮКОДИОКС (Glucodioxum) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Венага берилүүчү изотоникалык 
(5%) же болбосо гипертоникалык (40% глюкозанын эритмеси жана  
диоксидиндин (0,5%) физиологиялык эритмедеги стерилдүү аралашмасы.  

Тунук сары-жашыл түстөгү суюктук. 10,20,50мл жана 50,100,200 и 400мл 

флакондоруна өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Диоксидин (ди-N-окиси хиноксалин). Кеңири 

таасир этүүчу антимикробдук таасирге ээ жана оңграм жана терсграм 

патогендүү аэробдук жана анаэробдук микроорганизмдерине активдүү. 
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Көрсөткүчү. Музоолордун бронхопневмонясын аралашкан бактериалдык 
этиологиясын дарылоодо.  

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Венага (5 жана 40% глюкоза менен) 

музоолорго 20 күндөн 1,5 айга чейин  10мл  бир малга: музоолорго1,5-3 айга 
чейин 15мл бир малга бир жолу, 5-7 күн аралыгында саябыз Оор учурларда 
препаратты ушул эле дозаларда 2 жолу сайсак болот.  
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда байкалбайт.  
Карама каршы көрсөткүчү.  Аныкталган эмес. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

24 сааттан кийин уруксаат берилет.  
Сактоо эрежелери. Кургак, бөлмөнун температурасы, жарыктан сакталган 

жайларында. Колдонуу мөөнөтү -1жыл.  

 

ЙОДИНОЛ (Iodinolum) 

Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Йод-1г, калия йодид-3г, спирт 
поливинил- 9г, тазаланган суу 1л чейин.  Көрүнүшү боюнча кара-көк түстөгү  

суюктук. 50,100 жана 250 мл айнек флакондоруна: полиэтилентерефтлат 
флакондоруна 100, 250, 1000 3000,4500, 5000мл ден өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Антисептикалык зат. Негизги таасир этүүчү 

заты болуп антисептикалык таасирге ээ болгон молекулярдык  йод саналат. 
Теринин көптөгөн жерлерине сүйкөгөндөн кийин йод резорбтивдик таасирге, 
зат алмашууну активдештирген, диссимиляция  процесстерин күчтөнткөн, 

тироксиндин синтезине катышкан таасирге ээ болот.  
Көрсөткүчү. Өнөкөт өтүүчү тонзиллит, ириңдүү отит, атрофикалык  ринит 
(озена), периодонтит, ириңдүү хирургиялык ылаңдар, вагиниттер, 

эндометриттер, пиодермия, фурункулез, трофикалык жана варикоз жаралары, 

термикалык жана химиялык күйүктөр. Диспепсияны, дизентерияны, 

гастроэнтериттерди, колиттерди жана канаттуулардын, козулардын, 

торопойлордун ичек карын ыландарынын алдын алуусунда жана 
дарылоосунда. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Жергиликтүү колдонуу үчүн 

дозалары (жуу, марля салфеткаларын ороо, миндаландерди майлоо): 2-3 күн 

аралыгында 4-5 жолу жууш зарыл. Бир жолку доза - 50мл. өнөкөт өтүүчү 

атрофикалык ринитти дарылоодо бир аз жумшартып алгандан кийин колко 

менен мурунду пульверизациялоо, жумасына 2-3 жолу 2-3 ай аралыгында 
зарыл.   

Кошумча таасири. Аллергиялык реакциялар.   

Карама каршы көрсөткүчү. Гиперсезгичтүүлүк. Эфир майлары, аммиак 
эритмелери менен дал келишпестиги. 

Сактоо эрежелери. Кургак, температурасы 3-35°С, жарыктан сакталган, 

балдардан алыс жайларында. Колдонуу мөөнөтү-3жыл.  

 

РОНИДАЗОЛ 10% (Ronidazol 10%) 
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Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы.  Сууда жакшы эриген, сары-ак 
түстөгү, жыты жок күкүм.  100г күкүмдө 10г  ронидазол бар (1-метил-5-

нитроимидазол-2 метил карбамат). 300 жана 1500г пластикалык банкаларда 
өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Ронидазол нитромидазол кошумчалар тобуна 
кирет. Ронидазол чочколордун дизентериясынын козгогучу Treponema 

hyadisenteriae-таасир этет. Препарат тез убакытта ичек-карындан тез 
сиңирилип көптөгөн ткандарга таркалат.  Ронидазол организимде тез бөлүнөт 
жана сийдик, кык менен бөлүнүп чыгат.  
Көрсөткүчү. Чочколордун Treponema (serpulina) hyodisenteriae козгогучу 
менен козголгон дизентериясын дарылоодо жана алдын алууда. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Чочколордун дизентериясын дарылоо 

үчүн 60г  ронидазол 10% сууда эрүүчү күкүмдү 100л сууда эритебиз, алынган 

эритмени ылаңдаган малдарга суунун ордуна 3 күн катары ичиребиз. 
Чочколордун дизентериясын алдын алуу үчүн 30г күкүмдү 100л сууга 
эритебиз, бул эритмени 5-7 күн катары, суунун ордуна беребиз. 
Кошумча таасири. Байкалбайт. 
Карама каршы көрсөткүчү. Аныкталган эмес. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

3 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын эттерин, териси баалуу аң айбанаттарына же болбосо эт-сөөк 
унуна колдонулат.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 2-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 5жыл.  

 

СУЛЬФАНИЛАМИД ПРЕПАРАТТАРЫ 

ЗИНАПРИМ (Zinaprim) 

 Өндүрүлүшүнүн  курамы жана формасы. Инъекция формасындагы 

антибактериалдык эритме. Таасир этүүчү заты болуп сульфаметозин жана 
триметоприм саналат. 1мл препаратта 200мг сульфаметазин  жана 40мг  
триметоприм бар. Сырткы көрүнүшү боюнча препарат ачык түстөгү 

стерилдүү эритме. Кара түстөгү айнек флакондорунда 10, 50, 100 жана 250 мл 
өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Препарат синергиддик эффектке ээ.  
Триметропим жана сульфаметазиндин аралашмасы көптөгөн 

микроорганизмдерге кеңири таасир этет, анын ичинен: Clostridium spp.,  

E.Coli,  Salmonella spp., Haemophilus spp.,  Pasteurella spp.,  Proteus mirablis., 

snigella spp.,  Vibrio spp.,  streptococcus spp.,  Brucelaa spp.   

Көрсөткүчү. Ийри мүйүздүү малдын, койлордун, эчкилердин, чочколордун 

ичек-карын, дем алуу жолдорунун, сийдик бөлүп чыгаруу системасынын, 

тери жана жумшак ткандарынын ылаңдарында. 
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Дозалары жана колдонуу ыкмалары.  Булчунга  1мл/10кг  тирүү салмагына 
колдонобуз. Дарылоонун алдында 12 саат интервалы менен 2жолу 

терапевтикалык дозаны саябыз.   
Кошумча таасири. Көп убакытка чейин дарылоодо кусуу, диарея, 
кристаллурия болушу мүмкүн. 

 Карама каршы көрсөткүчү. Аралашкан препараттын бирөөсүнө жекече 
жогорку сезгичтүүлүк. Бөйрөк жана боор ылаңдары менен ылаңдаган 

малдарга кылдаттык менен саюу зарыл.  

Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

30 күндөн кийин уруксаат берилет. Ушул убакыттан эртерээк союлган 

малдардын эттерин, териси баалу аң айбанаттарына же болбосо эт-сөөк унуна 
колдонулат.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 5-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү-5жыл.  

 

ТРИМЕРАЗИН (Trimerazin) 

Өндүрүлүшүнүн курамы жана формасы. Комплекстүү препарат, курамына 
сульфемеразин жана триметоприм 5:1катнашында жана форма пайда кылуучу 

компоненттер кирет. Ак, жакшы эрий турган, 1г да 0,1г сульфамеразин жана 
0,02г триметоприм, ошондой эле таблеткалар жасала турган 0,4г 
сульфамеразин жана 0,08г триметоприм күкүм. 300г жана 1 кг дан 

полиэтилен пакеттерине, 300шт тан картон кутучаларына өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири.  Тримеразиндин курамына кирген активдүү 

компоненттер таасир этүүнүн синергизмин жана кеңири таасир этүүчү, 

малдардын жугуштуу ылаңдарын козгогон онграмм жана терсграмм 

микроорганизмдерине антибактериалдык таасирин жаратат. Препарат ооз 
аркылуу берилгенден кийин канга тез сиңирилет жана баардык органдарга 
жана ткандарга таркатылат. Канда максималдык антибактериалдык  
концентрациясы препараты сайгандан 3-4 сааттан кийин пайда болот жана 
терапевтикалык денгээлде 12 саат ичинде кармалып турат. Тримеразин 

негизинен сийдик менен бөлүнүп чыгат. 
Көрсөткүчү. Айыл чарба малдарына тримеразинди сийдик жыныс 
системасынын, дем алуу органдарынын, ичек-карындын жана ошондой эле 
козгогучтары ушул препаратка сезгичтүү болгон ылаңдарда сунушталат. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Тримеразин күкүм формасында 
малдарга тоют менен же болбосо бир аз сууда эритип (5г тримеразинди 20кг 
тирүү салмагына) ичиребиз, ал эмитаблетка формасында  1 таблетканы  16кг 
тирүү салмагына беребиз. Препараттын 1 күндүк дозасын 12 сааттык 
интервал менен 2 бөлүп берүү сунушталат. Дарылоону ылаңдын белгилери 

байкалбай калганга чейин улантабыз. 
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда кошумча таасирлери 

байкалбайт. Сульфаниламиддерге жекече жогорку сезгичтүлүктө малдарда 



Руководство для участника  

 30

аппетиттин жоголгону, ич өтүүсү жана кусуусу байкалат. Мындай учурларда 
препараты берүүнү  токтотуу зарыл. 

Карама каршы көрсөткүчү.  Кан жаратуу органдарынын, боордун жана 
бөйрөктүн жабыркашында малдарга тримеразинди колдонуу сунушталбайт. 
Саан уйларга тримеразинди колдонууга тыюу салынат. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

7 күндөн кийин уруксаат берилет.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 5-25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү – 3жыл.  

 

 

ДИТРИМ (Ditrimum) 

Өндүрүлүшүнүн курамы жана формасы. Комплекстүү  антибактериалдык 
препарат, курамында таасир этүүчү заты болгон 20% сульфадимезинди,  4% 

триметопримди жана консерванты камтыйт.  Ачык сары түстөгү, стерилдүү 

инъекциялык эритме. 20,50 жана 100мл айнек флакондорунда өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири.  Препараттын курамына кирген сульфадиазин 

жана триметоприм, бири биринин таасирин күчтөнтүп микробдук клетканын 

метаболизмине таасир этет. Мындай таасир этүү препараттын 

антибактериалдык таасирин кеңейтет. Дитрим сайылган жерде тез сиңирилет 
жана малдын органдарына же ткандарына тегиз таркалат. Препараттын 

онграмм жана терсграмм микроорганизмдерине таасир этүү спектры (E, coli, 

Clostridium spp., salmonel1a spp.,  Proteus spp.,  Bacillus anthracis.,  pasteurella 

spp.,  Haemophilus influenzae.,  Vibrio spp.,  Streptococcus spp., Staphylococcus 

spp., Shigel1a spp., Corynebacterium spp., Klebsiella spp., Fusobacterium spp.,  

Bordetella spp., Brucella spp) камтыйт. 
Көрсөткүчү. Уйларга, койлорго, чочколорго, жылкыларга, иттерге 
респиратордук, бактериалдык инфекцияларды (бронхит,  бронхопневмония, 
пневмония, плеврит, пастереллез ж.б.), ичек-карын (колибактериоз, 
сальмонеллез, бактериалдык дизентерия ж.б.) жана сийдик жыныс 
системасынын (метрит, вагинит, синдром ММа ж.б) ылаңдарында. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Айыл чарба малдарына препарат 
булчунга саюу түрүндө (жылкыларга венага)  1 мл/10кг  тирүү салмагына, 
күнүнө 1 жолу. Курч инфекцияларда биринчи 2-3 күндө дозаны бир эсе 
көтөрөбүз (1мл/10кг тирүү салмагына, күнүнө 2 жолу 12 саат интервалы 

менен). Дарылоону ылаңдын клиникалык белгилери байкалбай калгандан 

кийин, 2 күндөн кийин токтобуз. Дарылоону 7-8 күндөн ашырбоо зарыл. 

Булчунга саюуда бир жерге 20мл препараттан ашык сайылбайт. 
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда кошумча таасирлери байкалбайт. 
Кээ бир малдарда тез өтүп кетүүчү шишик жана сайган жерде кызаруу пайда 
болот. Ашык дозалоодо жана узак дарылоодо малдарда бөйрөгүнүн жана 
ичек-карынын (дисбактериоз) функцияларынын бузулушу байкалат. Бул 

учурда дарылоону токтотуу зарыл. 
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Карама каршы көрсөткүчү.   Сульфаниламид препараттарына 
гиперсезгичтүүлүк, бөйрөктүн жана боордун ылаңдары. Бооз малдарга 
препараты колдонуу сунушталбайт. Дитрим менен дарылоо учурунда n-

аминобензой кычкылы-новокаин (прокаин), анестезин (бензокаин) 

препараттарын колдонууга тыюу салынат. Бир щприцте башка препараттар 

менен аралаштыруу сунушталбайт (чөкмө пайда болот).  
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

28 күндөн кийин, ал эми сүтткө 5 күндөн кийин уруксаат берилет. Препарат 
менен иштөө учурунда жекече гигиенаны жана коопсуздукту сактоону 
унутпоо зарыл. Эгерде эритме колго таамып кетсе тампон менен сүрүп салып, 

колду  самын суу менен жууш керек. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 5-20°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү-18 ай.  

 

Комплекстик препараттар 

ЛЕНОМАК (Laenomacum) 

Өндүрүлүшүнүн курамы жана формасы. Левомицетинден, 

эритромицинден жана нитазолдон турган, полимердүү полиэтиленоксидде 
эрүүчү комплекстүү препарат. Саргыч түстөгү, илешкек, жыты жок, ачуу 

суюктук. 100мл флакондордо өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Леномак онграм жана терсграмм 

микроорганизмдерине: сальмонеллаларга, стафилококкторго, 

пастереллаларга, бордетеллдерге, каршы кеңири антимикробдук таасир 

этүүчү эффектке ээ жана ошондой эле балантидий, трихомонад, амебалардын 

өсүүсүн басандатат. Препараттын курамына кирген антибиотиктер жана 
нитазол берилгенден кийин организмдин суюктуктарында жана ткандарында 
жакшы сиңирилип, терапевтикалык деңгээлде 20-24 саат кармалып турат 
жана организмден сийдик, өт менен бөлүнүп чыгат.  
Көрсөткүчү. Колибактериоз, сальмонеллез, дизентерия. 
Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Леномакты булчуңга 0,2-0,4мл  
малдын тирүү салмагына күнүнө бир жолу, 2-3 күн аралыгында сунушталат. 
Препаратты колдоноордун алдында 37-40°С ге чейин жылытуу керек. 
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда кошумча таасирлери байкалбайт. 
Препаратты сайгандан кийин кээ бир малдарда тез өтүп кетүүчү оруксунуу 

реакциясы жана тынчсыздануусу байкалат. 
 Карама каршы көрсөткүчү. Препараттын курамындагы бир затка болгон 

сезгичтүүлүгу, бөйрөктүн жана боордун ылаңдары.  

Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

10 күндөн кийин уруксаат берилет.  
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 0-30°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү-1 жыл. 

 

СУЛЬТЕПРИМ (SULTEPRIM)  
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Өндүрүлүшүнүн курамы жана формасы. Саргыч түстөгү күкүм, жыты жок. 
100г препаратта 5г тетрациклин (окситетрациклин), 10г сульфаметоксазол 

жана 2г триметоприм. 100г банкаларда өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Сультепримдин антибактериалдык 
компоненттери, онграм жана терсграмм микроорганизмдерине таасир этет, 
анын ичинен: эшерихий, стальмонелл, пастерелл, клебсиелл, коринебактерий, 

стрептококк, стафилококк. Сультепримди булчуңга сайганда 
антибактериалдык компоненттери ичек-карын трактынан малдын бардык 
органдарына жана ткандарына таркалат.  
Көрсөткүчү. Колибактериоз, сальмонеллез, бронхопневмонии жана башка 
музоолордун, козулардын, торопойлордун, балапандардын  бактериалдык 
этиологиясы бар ыландары. 

Дозалары жана колдонуу ыкмалары. Малдарга  препаратты күнүнө 1 жолу, 
3-5 күн аралыгында,  тамактанга 30 минут калганда: 2,5г/10кг тирүү 

салмагына, же 250мг/кг малдын салмагына. Оорунун оор учурларында 1 

дозаны 500мг/кг көбөйтүү зарыл. Балапандарга препаратты тамак менен  

250мг препаратты  1кг тирүү салмагына 3-7 күн аралыгында.  
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда кошумча таасирлери байкалбайт. 
Карама каршы көрсөткүчү. Препараттын компоненттерине индивидуалдык 
өзгөчө сезгичтүүлүгү бар малдарга. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

9 күндөн кийин, уруксаат берилет. Препарат менен иштөө учурунда жекече 
гигиенаны жана коопсуздукту сактоону унутпоо зарыл. Эгерде эритме колго 

таамып кетсе тампон менен сүрүп салып, колду  самын суу менен жууш 

керек. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү-2 жыл.  

 

ТРОМЕКСИН (TROMEXIN) 

Өндүрүлүшүнүн курамы жана формасы. Комплекстүү антибактериалдык 
препарат, 1г таасир этүүчү затта, 200мг сульфаметоксипиридазин, 40мг  
триметоприм, 110мг тетрациклин хлоргидрат, 0,13мг бромгексин  хлоргидрат 
болот. Сырткы көрүнүшү боюнча фольгалык пакеттеги күкүм. 0,5 жана 1кг 
пакеттерде өндүрүлөт. 
Фармакологиялык таасири. Препараттын курамына кирген 

сульфаметоксипиридазин триметропим менен. Тромексин төмөнкү 

инфекцияларда эффективдүү: E.coli, Clostridium spp.,  Salmonella spp., Proteus 

mirabilis, Proteus spp., Pasteurelaa spp., Staphylococcus., Streptococcus., 

Entercoccus., klebsiella. Spp., Bordetella spp., Neisseria spp. Терапевтикалык 
концентрациясы 1-2 сааттан кийин канга аралашат жана 8-12 саат аралагында 
канда болот. Максималдык концентрациясы препаратты сайгандан кийин 8 

саат. 
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Көрсөткүчү. Энтеритте,  сальмонеллездо, колибактериоздо,  бактериалдык  
инфекцияларда: Ийри мүйүздүү малдарга-пастереллездо, энтеритте; 
Чочколорго - пневмонияда жана эчкилерге дизентерияда, пневмонияда; 
коендорго- пастереллездо, энтеритте. 
Дозы и способ применения. Канаттууларга жана коендорго препаратты 

группалык түрдө берилет. Суу менен 2г/литр сууга 1 күнү, 1г/литр  2 күнү 

жана 3 күнү. Эгерде оорунун симптомдору дагы эле бар болсо, анда 3-4 

күндөн кийин кайра кайталоо зарыл. Ийри мүйүздүү малдарга, чочколорго, 

койлорго төмөнкү дозада: 1г  тромексин  10кг тирүү салмагына 1 күнү, жана 
0,66г тромексин  10кг тирүү салмагына 2-3 күнү. Препаратты суу, сүт жана 
тамак менен берсе болот. 
Кошумча таасири. Сунушталган дозаларда кошумча таасирлери байкалбайт. 
Карама каршы көрсөткүчү. Тоокторго бергенге болбойт.  Препараттын 

компоненттерине гиперсезгичтүүлүгү бар малдарга. 
Өзгөчө белгилери. Малдарды этке союу препаратты акыркы жолу бергенден 

15 күндөн кийин, уруксаат берилет. Препарат менен иштөө учурунда жекече 
гигиенаны жана коопсуздукту сактоону унутпоо зарыл. Эгерде эритме колго 

таамып кетсе тампон менен сүрүп салып, колду  самын суу менен жууш 

керек. 
Сактоо эрежелери. Б. тизмеси. Кургак,  температурасы 25°С, жарыктан 

сакталган жайларында. Колдонуу мөөнөтү-5 жыл.  

 

 

 


