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1995 yılında kurulan Vimar Hayvan Sağlığı 20 yıla yakın süredir 
hayvan sağlığı ve beslenmesi konularında ülkemiz hayvancılığına 

inovatif ürünleriyle hizmet vermektedir.

Bilgi ve tecrübesi ile kanatlı, büyükbaş ve kültür balıkçılığı 
sektöründe ürün portföyünü genişleterek büyümesini 

sürdürmektedir.

Ülkemizde lider markalardan biri olan Vimar, geniş uluslararası 
bayi ağı sayesinde 25 ülkeye ihracat yapan global bir şirket haline 

gelmiştir.

Vimar, hayvan beslenmesi ve hayvan sağlığı konularındaki bilgi 
birikimi, geniş ürün çeşidi, güçlü teknik kadrosu ile hayvancılık 

sektörüne yön vermeye devam edecektir.
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 ERİTROVİM %50.9(1)

Oral Çözelti Tozu
Makrolid grubu.

Bileşimi:
Her g.da 509 mg. Eritromisin baza eşdeğer 550 mg. Eritromisin tiyosiyanat içerir.

Endikasyonları:
Tavuklarda kronik kronik solunum hastalığı (CRD), Synovitis, enfeksiyöz sinusitis, enfeksiyöz 
koriza ve nonspesifik enteritislerin tedavisi için kullanılır.

Uygulama Dozu::
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Tavuklarda 15-20 mg./kg. c.a./gündür.
Pratik doz:
Tavuklarda Her 5000 kg. canlı ağırlık için 150-200 g. Eritrovim %50.9 Oral Çözelti Tozu içme 
suyuna karıştırılır.

Tedaviye CRD’de 5, korizada 7 gün süreyle devam edilir. İlaçlı su her gün taze olarak
hazırlanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 21 gün geçmeden tavuklar kesime 
gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 6 gün süreyle elde edilen 
yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.2, 0.5 ve 1 kg.lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN
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 KOLİMİN %30(2)

Oral Çözelti Tozu
Kolimin %30; Polimiksin grubunda yer alan Kolistin içerir.

Bileşimi:
Her gr.da 6.000.000 IU Kolistin sülfat içerir.

Endikasyonları:
Kuzu, buzağı ve tavuklarda başta E.coli ve Salmonella’lar olmak üzere gram negatif bakteril-
erden kaynaklanan sindirim sistemi enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Tavuklarda 120.000 IU/kg. c.a./gün (6 mg./kg./gün),
Buzağı ve kuzularda 80.000 IU/kg. c.a./gündür (4 mg./kg./gün).
Pratik doz:
Tavuklarda 1000 kg. c.a. için 20 g. Kolimin %30 günlük içme sularına katılarak kullanılır.
Buzağı ve kuzularda 100 kg. c.a. için 1.3 g. Kolimin suya veya süte katılarak verilir.
Tedavi süresi 4-5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen buzağı, kuzu ve tavuklar
7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurta için kalıntı arınma süresi “0” (sıfır) gündür.

Ambalaj Şekli:
100 g. x 10 adet alüminyum poşet, 0.5, 1 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN
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(3)  LİNAR %40

Oral Çözelti Tozu
Linar %40; Linkozamid grubunda yer alan Linkomisin içerir.

Bileşimi:
Her gr.da 400 mg. Linkomisin baza eşdeğer Linkomisin HCI içerir.

Endikasyonları:
Tavuklarda gram pozitif ve bazı gram negatif bakterilerle mikoplazmaların yol açtığı Airsacculitis, 
nekrotik enteritis (Cl. perfringens) ve dermatitisin tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 5-20 mg./kg. c.a./gündür.
Pratik doz:
Kanatlılarda Her 80 kg. c.a. için 1-4 g. Linar %40 günlük içme sularına katılarak kullanılır.
Tedavi süresi 7 gün olup ilaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. İlaçlı su uygulamadan 
önce hayvanların 2-3 saat susuz bırakılması tavsiye edilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklarda 2 gün,
yumurtada 2 gündür.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN
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 LİN-SPEK(4)

Ambalaj Şekli:
0.15, 0.5, 1 ve 2.5 kg.lık ağzı alüminyum folyo ile kapatılmış plastik kavanozlarda, 
kutusuz olarak takdim edilmiştir.

Oral Çözelti Tozu
Lin-Spek; Linkozamid grubunda yer alan Linkomisin ve Aminoglikozid grubunda yer alan 
Spektinomisin içerir.

Bileşimi:
150 g. ilaç 33.3 g. Linkomisin baza eşdeğer Linkomisin HCl ile 66.7 g. Spektinomisin baza 
eşdeğer Spektinomisin sülfat tetrahidrat içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuk ve hindilerde Mycoplasmaların meydana getirdiği kronik üst solunum yolları 
enfeksiyonları (CRD) ve CRD kompleks, Synovitis, Cholera, E.coli ve Salmonella enfeksiyonları 
(Colibasillosis, Paratyphoid), Staphylococcus spp. enfeksiyonları, Nekrotik enteritis (bilhassa C. 
perfringens), Sacculitis ve hindi palazlarının Arizona enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 50 mg./kg. c.a./gündür.
Pratik doz:
Kanatlılarda 2000 kg. canlı ağırlığa 150 gr.lık Lin-Spek günlük tüketilecek içme suyuna ilave 
edilir.
Tedaviye 3-7 gün süre ile devam edilir. Yukarıdaki dozlar günlük olup, 24 saat içinde tüketilecek 
içme suyuna katılmalı, ilaçlı su bitinceye kadar normal su verilmemelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son uygulamasını takiben tavuklar 3 gün, hindiler 8 gün geçmeden kesime 
sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılarda uygulanamaz.

BAŞA DÖN
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(5)  NEOLİN

Oral Çözelti
Neolin; Linkozamid grubunda yer alan Linkomisin ve Aminoglikozid grubunda yer alan Neomisin 
içerir.

Bileşimi:
Her ml.de 250 mg. Linkomisin baza denk HCl tuzu ve 140 mg. Neomisin baza eşdeğer Neomisin 
sülfat içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuklarda sıklıkla karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları, Staphylococ enfeksiyonları, 
Streptecoc enfeksiyonları, Nekrotik enteritis ve E.coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, 
Proteus gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin 
sağaltımında etkilidir.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Neomisin 10 mg./kg. c.a./gün,
Linkomisin 20-25 mg./kg. c.a./gün dozunda günlük içme suyuna katılarak kullanılır.

Pratik doz:

Sürü sağaltımında günlük toplam doz olarak 
hesaplanan ilaç miktarı her gün taze olarak içme 
suyu tankına eklenmelidir. Tedaviye 3-5 gün süre 
ile devam edilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 
sonra eti için yetiştirilen tavuklar 2 gün geçmeden 
kesime gönderilmemeli, tedavi süresince ve son 
ilaç uygulamasından 2 gün sonrasına yumurta 
tüketime sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
100 (karton kutularda), 0.5, 1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

Ortalama Canlı Ağırlık (kg)

0.25
0.50
0.75
1.0

1.25
1.50
1.75
12.0

10.000 Hayvan İçin
Günlük Neolin Oral Çözelti

Miktarı (ml)
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

BAŞA DÖN
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 NEOMAR(6)

Oral Çözelti Tozu
Aminoglikozid grubu.

Bileşimi:
Her g.da 500 mg. Neomisin baza eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

Endikasyonları:
Sığır, at, koyun, tavuk, hindi ve ördeklerde Neomisine duyarlı bakteriler tarafından meydana 
getirilen bakteriyel enteritislerin sağaltımında kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik doz:
Sığır, at, dana, düve, koyun,
buzağı, tay, oğlak ve kuzuda 10 mg./kg. c.a./gün
Kanatlılarda 10-30 mg./kg. c.a./gün olup içme suyuna katılarak oral yolla uygulanır.
Pratik doz:

İlaçlı su taze olarak günlük hazırlanır.
Tedaviye tüm türlerde 3-5 gün süre ile devam edilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 
sığır, koyun, tavuk ve hindiler 1 gün geçmeden kesime 
gönderilmemelidir. İnek ve koyun sütü için ilaç kalıntı 
arınma süresi “0” gündür. Tedavi süresince ve son 
ilaç uygulamasından sonra 1 gün boyunca elde edilen 
yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.5, 1, 1.5 ve 2.5 kg’lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.

Hayvan Türü

Sığır, at
Dana, düve

 Koyun, buzağı, tay
 Oğlak, kuzu

Doz

2 g/100 kg c.a./gün 
1 g/50 kg c.a./gün

0.5 g/25 kg c.a./gün
0.2 g/10 kg c.a./gün

10 mg/kg
farmakolojik doz

hesabıyla verilecek
Neomar miktarı

Hayvan Türü

Tavuk, hindi, ördek 2 g/100 kg c.a./gün 4 g/100 kg c.a./gün 6 g/100 kg c.a./gün

20 mg/kg
farmakolojik doz

hesabıyla verilecek
Neomar miktarı

30 mg/kg
farmakolojik doz 

hesabıyla verilecek
Neomar miktarı

BAŞA DÖN
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(7)  OKSİPOL %80

Oral Çözelti Tozu
Oksipol %80; Tetrasiklin grubunda yer alan Oksitetrasiklin içerir.

Bileşimi:
Her g.da 800 mg. Oksitetrasiklin hidroklorür içerir.

Endikasyonları:
Kanatlılarda (civciv, piliç, tavuk ve hindilerde): Kronik solunum yolu enfeksiyonları (CRD), kanatlı 
korizası ve kolerası, diğer bakteriyel enteritisler, pullorum, mavi ibik, enfeksiyöz sinovit ve 
sinüzit, hindilerde Erisipel enfeksiyonu.
Tay, buzağı ve kuzularda (rumen aktivitesi henüz başlamamış): Neonatal septisemilere bağlı 
ishallerde, Septisemia neonatoruma bağlı akciğer ve barsak enfeksiyonları, viral enfeksiyonlarla 
birleşen bakteriyel solunum sistemi enfeksiyonları, Mycoplasma spp. enfeksiyonları (PPLO), 
Pasteurellosis.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 30-40 mg./kg. c.a./gün,
Tay, buzağı ve kuzularda 40 mg./kg. c.a./gündür.
Pratik doz:

Tavuk ve hindide Her 200 kg. c.a. için günde 7.5-10 g. toz günlük içme suyuna katılarak içirilir. 
Klinik iyileşme durumuna göre aynı uygulama 3-5 gün süre ile tekrar edilir.

Kuzu, buzağı ve tayda Her 20 kg. c.a. için günde 1 g. toz yeteri kadar su ile karıştırılarak içirilir. 
Günlük toplam dozun ikiye bölünerek uygulanması tavsiye edilir.
İlaçla sağaltıma 3-5 gün süre ile devam edilir
(süt ile karıştırmayınız).

Toplu sağaltım uygulanan kanatlı sürülerinde günlük olarak
kullanılacak Oksipol %80 Oral Çözelti Tozunun su tankında homojen
bir şekilde karıştırılmasını sağlayabilmek için, önceden 3-5 litre suda
çözdürüldükten sonra su tankına aktarılarak yeterince karıştırılması
gerekir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra kuzu ve buzağılar
10 gün, tavuk ve hindiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün
geçmeden elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 1.5, 2 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN



 RESPİRADOX(8)

Ambalaj Şekli:
100 ml, 1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.
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Oral Çözelti
Respiradox %10; Tetrasiklin grubunda yer alan Doksisiklin içerir.

Bileşimi:
Her ml.de 100 mg. Doksisikline eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir.

EndikasyonlarıI:
Buzağı, etlik piliç ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır.

Buzağılarda; Bakteriyel kökenli diyare, Coliseptisemia, Bronchopneumonia,  Poliarthritis, 
Nekrotik laryngitis (buzağı difterisi) ve Omphalophlebitis (göbek kordonu iltihabı) olgularında,

Etlik piliç ve hindilerde; Bakteriyel kökenli diyare, Coliseptisemia, CRD kompleks, Airsacculitis, 
Salpingitis, Cholera, Coryza ve Staphylococcus spp. enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Etlik piliç ve hindilerde 20 mg./kg. c.a./gün,
Pratik doz:
Etlik piliç ve hindilerde 1000 kg. c.a. için günde 200 ml Respiradox Oral Çözelti içme suyuna ilave 
edilir. Tedavi süresi 5 gündür.

Buzağılarda 10 kg. c.a. için 1 ml.dir. Günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile
uygulanmalıdır. Tedavi süresi 3-5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar 4 gün,
hindiler 6 gün, buzağılar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.
İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

BAŞA DÖN
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(9) RESPİRADOX %20

Oral Çözelti
Respiradox %20; Tetrasiklin grubunda yer alan Doksisiklin içerir.

Bileşimi:
Her ml.de 200 mg. Doksisiklin baza eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir.

Endikasyonları:
Etlik piliç ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır: bakteriyel kökenli 
diyare, Coliseptisemia, CRD kompleks, Airsacculitis, Salpingitis, Cholera, Coryza ve Staphylococ-
cus spp. enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Etlik piliç ve hindilerde 20 mg./kg. c.a./gün,
Pratik doz:
Etlik piliç ve hindilerde 10000 kg. c.a. için 1 L Respiradox %20 Oral Çözelti içme suyuna ilave 
edilir. Tedavi süresi 5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar 4 gün, hindiler 6 gün geçmeden ke-
sime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

Ambalaj Şekli:
1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN
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 RESPİRADOX %50(10)

Oral Çözelti Tozu
Respiradox %50; Tetrasiklin grubunda yer alan Doksisiklin içerir.

Bileşimi:
Her g.da 500 mg. Doksisiklin baza eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir.

Endikasyonları:
Etlik piliç ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır: bakteriyel kökenli 
diyare, Coliseptisemia, CRD kompleks, Airsacculitis, Salpingitis, Cholera, Coryza ve Staphylococ-
cus spp. enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Etlik piliç ve hindilerde 20 mg./kg. c.a./gün,
Pratik doz:
Etlik piliç ve hindilerde 25000 kg. c.a. için 1 kg. Respiradox %50 Oral Çözelti Tozu içme suyuna 
ilave edilir. Tedavi süresi 5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar 4 gün, hindiler 6 gün geçmeden ke-
sime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN
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 RESPİRADOX %75

Oral Çözelti Tozu
Respiradox %75; Tetrasiklin grubunda yer alan Doksisiklin içerir.

Bileşimi:
Her g.da 750 mg. Doksisiklin baza eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir.

Endikasyonları:
Etlik piliç ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır: bakteriyel kökenli 
diyare, Coliseptisemia, CRD kompleks, Airsacculitis, Salpingitis, Cholera, Coryza ve Staphylococ-
cus spp. enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Etlik piliç ve hindilerde 20 mg./kg. c.a./gün,

Tedavi süresi 5 gündür..

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar
4 gün, hindiler 6 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.
İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere
uygulanmaz.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 1.5 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.

Pratik doz:

Ortalama (Etlik piliç ve hindi)
Toplam Canlı Ağırlık (kg)

1000
10000
30000

Verilebilecek
Miktar (g)

26,6
266
798

(11)
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 SULFAVİM %60

Oral Çözelti Tozu
Sulfavim; Sulfonamid grubunda yer alan Sulfaklozin içerir.

Bileşimi:
Her g.da 600 mg. Sulfaklozin sodyum içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuklarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların ve
koksidiyozisin tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmemiş ise;
Farmakolojik doz:
Tavuklarda 60 mg./kg. c.a.tır. Sulfavim içme suyu yolu ile verilir. Uygulanan çözeltinin her gün 
taze olarak hazırlanması önerilir.
Pratik doz:
Tavuklarda 100 kg. c.a. için 10 g. toz önce bir miktar suda eritilir, daha sonra içme suyu tankına 
eklenir. Standart tedavi 3 gün sürer. E. tenella veya E. necatrix enfeksiyonlarında dozun 1.5-2 
katına çıkarılması önerilir. 3 günlük tedavinin yanı sıra aralıklı tedavi de yapılabilir:
a) 1., 3., 5., (7. ve 9.) günlerde,
b) 1., 2. Sonra 5. (6. ve 9.) günlerde.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen etçi tavuklar 10 gün 
geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan kanatlılarda 
kullanılmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.25, 0.5, 1, 1.5 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.

(12)
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 TAYLOVİM

Oral Çözelti Tozu
Taylovim; Makrolid grubunda yer alan Tilosin içerir.

Bileşimi:
100 g.lık ambalajda 100 g. Tilosin tartarat içerir.

Endikasyonları:
Tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu 
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca Mycoplasmosis (CRD), Leptospirosis ile 
hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Piliçlerde 100 mg. Tilosin/kg. c.a./gün,
Hindilerde 120 mg. Tilosin/kg. c.a./gündür.
Pratik doz:
Etlik tavuklarda 100 g.lık bir poşet etlik tavuklarda toplam 1000 kg. c.a.,
Hindilerde 100 g.lık bir poşet hindilerde toplam 830 kg. c.a. için bir günlük uygulama dozudur.
Gerekli olan doz hayvanların bir günde içebilecekleri suya karıştırılarak kullanılır. İlaçlı su her 
gün taze olarak hazırlanmalıdır. İlaçlı su verilmeden önce hayvanların 2-3 saat susuz bırakılması 
tavsiye edilir. Tedaviye 3-5 gün devam edilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmede
 hindiler, 2 gün geçmeden de tavuklar kesime gönderilmemelidir.
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün süreyle
elde edilen tavuk yumurtaları insan tüketimine sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.5, 1 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.

(13)
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 TAYLOVİM %30

Taylovim %30; Makrolid grubunda yer alan Tilosin içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.sinde 300 mg. Tilosin baza eşdeğer Tilosin tartarat içerir.

Endikasyonları:
Tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının 
tedavisinde kullanılır. Başlıca, Mycoplasmosis (CRD) ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında 
kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 30 mg./kg. c.a./gün,
Pratik doz:
Kanatlılarda Her 100 kg. için 10 ml Taylovim %30 içme suyuna katılarak kullanılır.
Çözelti her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır. Tedaviye 3 gün devam edilir. Mycoplasmosis 
tedavisinde 5 gün tedavi uygulanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden hindiler, 2 gün geçmeden 
de tavuklar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra
5 gün süreyle elde edilen tavuk yumurtaları insan tüketimine sunulmamalıdır.
Yumurta verme aşamasında hindilerde kullanılmaz.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

(14)
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 TETRAMAR

Oral Çözelti Tozu
Tetrasiklin grubu.

Bileşimi:
Her g.da 550 mg. Klortetrasiklin baza eşdeğer 591.87 mg. Klortetrasiklin HCI içerir.

Endikasyonları:
Buzağılarda bakteriyel enterit ve bakteriyel pnömonilerde,
Kanatlılarda kronik solunum yolu enfeksiyonları, koriza, kolera, pullorum, enfeksiyöz sinovitis ve 
sinusitis, hemorajik septisemi, olası Streptococ ve Staphylococ enfeksiyonlarında endikedir.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik doz:
Buzağılarda 22 mg./kg. c.a./gün,
Kanatlılarda 20-60 mg./kg. c.a. gündür.
Pratik doz:
Buzağılarda

Tedavi süresi 3-5 gündür.

Kanatlılarda

Tedavi süresi 3-5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç kullanımın takiben eti için
yetiştirilen kanatlılar ve buzağılar 14 gün geçmeden kesime
gönderilmemelidir. Yumurta elde edilen kanatlıların yumurtası
ilaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben
14 gün geçmeden tüketime sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.5, 1, 1.5 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.

Ortalama Canlı Ağırlık

50 kg
100 kg

22 mg/kg farmakolojik
doz hesabıyla verilecek

Tetramar miktarı
2 g
4 g

20 mg/kg
farmakolojik doz

hesabıyla
verilebilecek

Tetramar miktarı

40 mg/kg
farmakolojik doz

hesabıyla
verilebilecek

Tetramar miktarı

60 mg/kg
farmakolojik doz

hesabıyla
verilebilecek

Tetramar miktarı

Ortalama
Canlı Ağırlık

100 kg
1000 kg

10000 kg

3,6 g
36 g

360 g

7,2 g
72 g

720 g

10,9 g
109 g

1090 g

(15)
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 TİLMİX %30

Oral Çözelti
Tilmix %30; Makrolid grubunda yer alan Tilmikosin içerir.

Bileşimi:
Her ml.de 300 mg. Tilmikosin baz (Tilmikosin fosfat tuzu olarak) içerir.

Endikasyonları:
Tavuk ve hindilerde Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, Pasteurella multocida, Ornithobacte-
rium rhinotracheale ve diğer Tilmikosine duyarlı mikroorganizmalardan ileri gelen solunum yolu 
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 15-20 mg./kg. c.a./gündür.
Pratik doz:
Kanatlılarda 100 litre içme suyuna 30 ml. Tilmix %30 Oral Çözelti hesap edilerek 3 gün süreyle 
verilir. İlaçlı su her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 14, hindiler 10 gün geçmeden 
kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve tavuklarda kullanıl-
mamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.25, 0.5, 1 ve 5 litrelik cam şişelerde takdim edilmiştir..

(16)
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 VİENROCİN %10

Vienrocin %10; Florokinolon grubunda yer alan Enrofloksasin içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.de 100 mg. Enrofloksasin içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuk ve hindilerde Enrofloksasine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum 
sistemi ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca Colibacillosis, Coli-
septisemia, Salmonellosis, Pasteurellosis, Mycoplasmosis (CRD, CRD kompleks), Streptococ, 
Staphylococ, Erysipelas (hindilerde) enfeksiyonlarında ve viral enfeksiyonlarla birlikte görülen 
ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder bakteriyel enfeksiyonların teda-
visinde endikedir.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 10 mg./kg. c.a./gündür.
Pratik doz:
Kanatlılarda Günlük su tüketimine göre değişmekle birlikte her 1000 kg. c.a. için 100 ml Vienro-
cin %10 200 L içme suyuna katılarak uygulanır. Tedavi süresi 3-5 gündür. İlaçlı su her gün taze 
olarak hazırlanmalıdır. Salmonellosis ve Pasteurellosis tedavisinde tedavi süresi 5 günden az 
olmamalıdır. Enrofloksasin çözeltileri alkali ortamlarda daha stabil kalırlar bu nedenle suyun 
asit özellikte olmamasına ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için
yetiştirilen tavuklar 12 gün geçmeden, hindiler ise 14 gün
geçmeden kesime gönderilmemelidir.
İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi
ve tavuklarda uygulanmaz.

Ambalaj Şekli:
0.1, 1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

(17)
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 VİENROCİN %20%

Vienrocin %20; Florokinolon grubunda yer alan Enrofloksasin içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.de 200 mg. Enrofloksasin içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuk ve hindilerde Enrofloksasine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sis-
temi ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca Colibacillosis, Colisepti-
semia, Salmonellosis, Pasteurellosis, Mycoplasmosis (CRD, CRD kompleks), Streptococ, Staphy-
lococ, Erysipelas (hindilerde) enfeksiyonlarında ve viral enfeksiyonlarla birlikte görülen ve duyarlı 
bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 10 mg./kg. c.a./gündür.
Pratik doz:
Kanatlılarda, Her 100 kg. c.a. için günde 5 ml Vienrocin %20 içme suyuna katılarak uygulanır.
İlaçlı içme suyu her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tedavi süresi 3-5 gündür. Salmonellosis ve 
Pasteurellosis tedavisinde tedavi süresi 5 günden az olmamalıdır. Enrofloksasin çözeltileri alkali 
ortamlarda daha stabil kalırlar bu nedenle suyun asit özellikte olmamasına dikkat edilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için
yetiştirilen tavuklar 12 gün geçmeden, hindiler ise 14 gün
geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için
yumurta elde edilen hindi ve tavuklarda uygulanmaz.

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.5, 1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

(18)
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 VİMFLOR %30

Vimflor %30-K; Kloramfenikol grubunda yer alan Florfenikol içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.de 300 mg. Florfenikol içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuklarda E. colinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının (E. coli solunum hastalığı, 
sacculit veya coliseptisemia) tedavisi amacıyla kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 20 mg./kg. c.a./gün dozunda 5 gün süre ile uygulanır.
Pratik doz:
Kanatlılarda Su tüketimine bağlı olarak değişmekle birlikte her 1500 kg. c.a. için 100 ml
veya 3000 kg. c.a. için 200 ml Vimflor %30 Oral Çözelti içme suyuna katılır.
İçme suyu her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 5 gün geçmeden tavuklar kesime 
gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.2, 0.5, 1 ve 5 litrelik ağzı alüminyum folyo ile kapalı
plastik şişelerde kutusuz olarak takdim edilmiştir.

(19)
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 VİMİSİN-K %50

Vimisin-K %50; β-Laktam grubunda yer alan Aminopenisilinlerden Amoksisilin içerir.
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Her g.da 500 mg. Amoksisilin baza eşdeğer 572 mg. Amoksisilin Trihidrat içerir.

Endeksiyonları:
Amoksisilin, etçi tavuk ve hindilerde spektrumuna giren gram pozitif ve gram negatif 
bakterilerden kaynaklanan sistemik ve yerel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Vimisin-K 
%50 Oral Çözelti Tozu Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pasteurella spp., Salmonella 
spp., Haemophilus spp., Clostridium spp., Ornithobacterium rhinotracheale ve E.coliden 
meydana gelen enfeksiyonların sağaltımında endikedir.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 20 mg./kg. c.a./gün olup uygulama içme suyu yoluyla, hastalığın şiddetine bağlı 
olarak 3-5 gün süreyle yapılır. Günlük olarak alınması gereken doz, 2-3 saat içinde tüketilecek 
içme suyu içerisinde çözdürülerek verilebilir.

Ambalaj Şekli:
0.2, 0.5, 1 ve 2.5 kg.lık ağzı alüminyum folyo ile kapalı plastik
kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.

Ortalama Canlı Ağırlık
(kg)

0.25 
0.50 
1.0 
1.5 
2.0 

10.000 Adet Hayvana Verilecek
Vimisin-K %50 Oral Çözelti Tozu

Miktarı (g)
100
200
400
600
800

(20)

Pratik doz:
Günlük olarak hesaplanan 
VİMİSİN-K %50 Oral Çözelti 
Tozu miktarı, her 50 g. ilaca 
300 ml su denk gelecek şekilde 
su katılarak homojen bir ön 
süspansiyon elde edilene değin 

karıştırıldıktan sonra ana su tankına aktarılır. Su içerisinde ve gün 
boyunca sürekli ilaç verilmesi istendiğinde su tankının 2-3 saatlik 
aralıklarla karıştırılması gerekir. Ancak 12 saat içerisinde tüketilmeyen 
ilaçlı sular tekrar kullanılmaz. Daha güvenli bir uygulama seçeneği 
olarak, gerekli görüldüğünde kanatlı sürüsü için hesaplanan günlük 
ilaç dozu kontrollü su tüketimi ilkesine göre 2-3 saatlik süreçte de 
içirilebilir. Bunun için uygulamadan 2 saat önce (yaz aylarında daha 
kısa tutulabilir) hayvanların içme suyu kapatılır ve hazırlanan ilaçlı 
ön karışım 2-3 saatte bitirilebilecek kadar su bulunan ana su tankına 
aktarılıp iyice karıştırıldıktan sonra içirilir. İlaçlı suyun verilmesi 
aşamasında hayvanlara temiz su verilmemelidir. İlaçlı su uygulaması 
tamamlandıktan sonra normal içme suyuna dönülebilir. Tavsiye edilen 
doz ve süre aşılmamalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti 
için yetiştirilen tavuk ve hindiler 7 gün geçmeden kesime 
gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen
tavuk ve hindilere uygulanmaz.

BAŞA DÖN



Vimisin-K %80; β-Laktam grubunda yer alan Aminopenisilinlerden Amoksisilin içerir.
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Her g.da yaklaşık 700 mg. Amoksisilin baza eşdeğer 800 mg. Amoksisilin Trihidrat içerir.

Endikasyonları:
Amoksisiline, etçi tavuk ve hindilerde spektrumuna giren gram pozitif ve gram negatif 
bakterilerden kaynaklanan sistemik ve yerel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Vimisin-K 
%80 Oral Çözelti Tozu Staphylococcus spp., Streptococcus spp. , Pasteurella spp. , Salmonella 
spp., Haemophilus spp., Clostridium spp., Ornithobacterium rhinotracheale ve E.coliden 
meydana gelen enfeksiyonların sağaltımında endikedir.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 20 mg./kg. c.a./gün olup uygulama içme suyu yoluyla, hastalığın şiddetine bağlı 
olarak 3-5 gün süreyle yapılır. Günlük olarak alınması gereken doz, 2-3 saat içinde tüketilecek 
içme suyu içerisinde çözdürülerek verilebilir.
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 VİMİSİN-K %80

Ambalaj Şekli:
0.2, 0.5, 1 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.

Canlı Ağırlık (kg)

3500 
7000 
35000

Vimisin-K Miktarı (g)

100
200

1000

(21)

Pratik doz:
Günlük olarak hesaplanan VİMİSİN-K %80 
Oral Çözelti Tozu miktarı, her 50 g. ilaca 300 
ml su denk gelecek şekilde su katılarak 
homojen bir ön süspansiyon elde edilene değin 
karıştırıldıktan sonra ana su tankına aktarılır. 

Su içerisinde ve gün boyunca sürekli ilaç verilmesi istendiğinde su 
tankının 2-3 saatlik aralıklarla karıştırılması gerekir. Ancak 12 saat 
içerisinde tüketilmeyen ilaçlı sular tekrar kullanılmaz. Daha güvenli 
bir uygulama seçeneği olarak, gerekli görüldüğünde kanatlı sürüsü 
için hesaplanan günlük ilaç dozu kontrollü su tüketimi ilkesine göre 
2-3 saatlik süreçte de içirilebilir. Bunun için uygulamadan 2 saat önce 
(yaz aylarında daha kısa tutulabilir) hayvanların içme suyu kapatılır ve 
hazırlanan ilaçlı ön karışım 2-3 saatte bitirilebilecek kadar su bulunan 
ana su tankına aktarılıp iyice karıştırıldıktan sonra içirilir. İlaçlı suyun 
verilmesi aşamasında hayvanlara temiz su verilmemelidir. İlaçlı su 
uygulaması tamamlandıktan sonra normal içme suyuna dönülebilir. 
Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti 
için yetiştirilen tavuk ve hindiler 7 gün geçmeden kesime 
gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen
tavuk ve hindilere uygulanmaz.

BAŞA DÖN



30

 VİTRİM

Vitrim; Sulfanamid grubunda yer alan Sulfametoksazol ile Diaminoprimidin grubunda yer alan 
Trimetoprim içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.de 200 mg. Sulfametoksazol ve 40 mg. Trimetoprim içerir.

Endikasyonları:
Tavuk ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyare, tifo, Cholera, Pullorum, Pasteurellosis, 
Coliseptisemia, Airsacculitis, Salpingitis, Coryza, Staphylococcus spp., sekonder bakteriyel 
enfeksiyonların tedavisind.e
Tay, buzağı, kuzu ve oğlaklarda; bakteriyel enterit, Colibasilloz, Coliseptisemia, Pneumonia, 
buzağı difterisi ve Omphalophlebitis enfeksiyonlarında kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 20-40 mg./kg. c.a./gün.
Kuzu, buzağı, oğlak ve taylarda 30 mg./kg. c.a./gün.
Pratik doz:
Kanatlılarda 8-17 ml Vitrim Oral Çözelti/100 kg. c.a. dozda içme suyuna katılır. Uygulama öncesi 
hayvanların 2-3 saat süre ile susuz bırakılması önerilir. Tedavi süresi 5 gündür. İlaçlı su her gün 
taze olarak hazırlanmalıdır.
Kuzu, buzağı, oğlak ve taylarda 2 ml/15 kg. c.a. dozda içme suyu içinde veya süte katılarak 
kullanılır. Tedavi süresi 5 gündür.

Ambalaj Şekli:
100, 500 ml, 1 ve 2 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra buzağı, kuzu 
ve oğlaklar 14 gün, eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 10 gün 
geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç 
uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen inek 
sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Yumurtası insan tüketimine 
sunulan hindi ve kanatlılarda kullanılmamalıdır.

(22)
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 VİTRİM %48

Vitrim; Sulfanamid grubunda yer alan Sulfametoksazol ile Diaminoprimidin grubunda yer alan 
Trimetoprim içerir.
Oral Süspansiyon

Bileşimi:
Her ml.de 400 mg. Sulfametoksazol ve 80 mg. Trimetoprim içerir.

Endikasyonları:
Tavuk ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyare, tifo, Cholera, Pullorum, Pasteurellosis, 
Coliseptisemia, Airsacculitis, Salpingitis, Coryza, Staphylococcus spp., sekonder bakteriyel 
enfeksiyonların tedavisinde,
Tay, buzağı, kuzu ve oğlaklarda; bakteriyel enterit, Colibasilloz, Coliseptisemia, Pneumonia, 
buzağı difterisi ve Omphalophlebitis enfeksiyonlarında kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 20-40 mg./kg. c.a./gün.
Kuzu, buzağı, oğlak ve taylarda 30 mg./kg. c.a./gün.
Pratik doz:
Kanatlılarda 4-8 ml Vitrim Oral Çözelti/100 kg. c.a. dozda içme suyuna katılır. Uygulama öncesi 
hayvanların 2-3 saat süre ile susuz bırakılması önerilir. Tedavi süresi 5 gündür. İlaçlı su her gün 
taze olarak hazırlanmalıdır.
Kuzu, buzağı, oğlak ve taylarda 1 ml/15 kg. c.a. dozda içme suyu içinde veya süte katılarak 
kullanılır. Tedavi süresi 5 gündür.

Ambalaj Şekli:
100, 500 ml, 1 ve 2 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra buzağı, kuzu 
ve oğlaklar 14 gün, eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 10 gün 
geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç 
uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen inek 
sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Yumurtası insan tüketimine 
sunulan hindi ve kanatlılarda kullanılmamalıdır.

(23)
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 VİMAP(1)

Vimap; antikoksidiyal olan Amprolyum ile vitaminlerden Vitamin K içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.de 240 mg. Amprolyum ve 2 mg. Vitamin K3 içerir.

Endikasyonları:
Tavuklarda Eimeria tenella ve E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. mivati, E. brunetti; 
hindilerde E. adenoides, E. meleagridis, E. dispersadan kaynaklanan klinik koksidiyoz 
olgularının sağaltımı ve korunması amaçlarıyla kullanılır.      

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 23-73 mg./kg. c.a./gün.
Amprolyum sağaltımda içme suyuna 120-240 mg/l hesabıyla hazırlanır.
Pratik doz:
Kanatlılarda 1000 litre içme suyuna 1000 ml Vimap katılarak 5-7 gün süreyle uygulanır. Bunu 
izleyen 7-14 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 500 ml Vimap katılarak tedavinin devamı 
sağlanır. Belirtilen dönemlerde yalnızca ilaçlı su içirilmelidir.
Koruyucu doz:
60 mg/litredir. Pratik doz olarak 1000 litre içme suyuna 250 ml Vimap katılarak 2-4 hafta süreyle 
içirilir. Koruma programı süresince hayvanlara sadece ilaçlı içme suyu verilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Kanatlı eti ve yumurtası için ilaç kalıntı arınma süresi “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 2.5 ve 5 lt.lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN
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 RESPECT(1)

Solunum sistemi koruyucusu
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her 1 ml.de:

Endikasyonları:
Kanatlı hayvanlarda ve buzağılarda solunum yolu problemlerini önler, bunun yanı sıra iştahı 
arttırarak gelişimi destekler. Ayrıca aşılamalar sonrasında ortaya çıkabilecek solunum yolu 
reaksiyonlarını azaltır.

Uygulama Dozu:
Sprey metodu veya içme suyuna katılarak kullanılır. İçme suyuyla veya sprey cihazında karıştırıl-
madan önce 1:10 oranında sulandırılır.
Civciv, tavuk, hindi ve buzağılar için: 100 ml Respect 1000 L içme suyuna katılarak kullanıl-
malıdır. Antibiyotik tedavileri ve canlı aşı uygulamalarından önceki veya sonraki 2 gün içinde 
kullanılmamalıdır.

Ambalaj şekli:
1 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

140.000 mg

60.000 mg

Okaliptüs yağı

Nane yağı

L – mentol

Kekik yağı

45.000 mg

40.000 mg

BAŞA DÖN
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 VİAMİN(2)

Mineral + Amino asit
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her litresinde:

Endikasyonları:
Hayvanlarda beslenme ve fizyolojik nedenlerden oluşan mineral ve amino asit eksiklikleri hast-
alık ve stres durumlarında, genç hayvanlarda gelişme ve gebe hayvanlarda bu maddelere karşı 
ihtiyaç durumlarında, et, süt, yumurta gibi verim artışlarında artan mineral ihtiyacını gidermek, 
diyare ve dehidrasyon olgularında, hastalıklara karşı direnç sağlanması, genç hayvanlarda 
gelişmeyi hızlandırmak, ayrıca kanatlılarda tüy dökümü sonrası oluşan mineral madde kaybının 
önlenmesi, yumurta kabuğunu güçlendirmek amacı ile tedavi ve koruyucu amaçla kullanılır.     

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;
İçme suyu içinde her gün taze olarak hazırlanarak oral yolla kullanılır.

Uygulamaya, hayvanların genel durumuna göre, 4-8 gün devam 
edilir ve her ay tekrarlanabilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
250 ml, 1 litrelik plastik şişe, 5, 20 ve 25 litrelik plastik bidonlarda takdim edilmiştir.

Fosfor
Kalsiyum
Sodyum

Magnezyum
Potasyum

Demir

73 g
3069 g
1.573 g
3.192 g
1.048 g
1.583 g

Manganez
Kobalt
Çinko
Bakır

DL-Metiyonin
Lizin

0.582 g
0.228 g
0.623 g
0.238 g

10 g
5 g

HAYVAN TÜRÜ
Koyun ve Keçiler
Kuzu ve Oğlaklar

Buzağı, Gebe ve Laktasyondaki
Koyun ve Keçiler

Besi Sığırları
Gebe ve Laktasyondaki Sığırlar

Tavuk ve Hindiler

Civciv ve Piliçler

DOSE
10 ml/100 ml su içinde (2 su bardağı)

5 ml/100 ml su (2 su bardağı)
15 ml/0.5 lt su 

20 ml/100 kg canlı ağırlık/1 lt su içinde
30 ml/100 kg canlı ağırlık/1 lt su içinde

2.5-5 lt/ton içme suyuna
(1000 tavuk için içme suyuna günde 0.5-1 litre)

1-2 lt/ton içme suyuna
(1000 civciv veya piliç için içme suyuna

günde 200-400 ml)

BAŞA DÖN
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 VİMARMİX ACK(3)

Vitamin
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Her g.da 30.000 IU Vitamin A, 100 mg. Vitamin C ve 20 mg. Vitamin K içerir.

Endikasyonları:
Sağaltım Amacıyla:
Kanatlılar dahil tüm hayvanlarda karşılaşılan Vitamin ACK eksiklikleri, aflatoksikozis ve diğer 
mikotoksikozis vakaları, küflü ve bozuk yem tüketimi, vitamin eksikliğine yol açan maddelerden 
ileri gelen zehirlenmeler, koksidiyozis olguları, anemi, kanamalı barsak, solunum sistemi 
enfeksiyonları ve inatçı ishallerde asıl tedavinin yanında destekleyici olarak, verim düşüklüğü ile 
seyreden stres vakaları, genel düşkünlük halleri, oral yolla antibakteriyel kullanımının gerekli 
olduğu enfeksiyöz hastalıkların destekleyici sağaltımı.
Destekleyici ve Koruyucu Olarak:
Büyüme, gelişme, gebelik ve yüksek verim aşamasında olan hayvanlarda vitamin desteğinin 
sağlanması, nakil, aşılama, gaga kesimi, aşırı sıcaklık ve soğukluğa bağlı stres halleri, hast-
alıkların nekahat döneminde, vücut direncinin arttırılması amacıyla destekleyici ve koruyucu 
olarak kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise;
İçme sularına veya süte aşağıda belirtilen şekillerde katılarak 2-3 gün süre ile verilir.
Pratik doz:
Destekleyici Olarak 20 litre (1 teneke) içme suyuna 1 ölçek (5g) ilaç. Sürü tedavisinde 400 litre
(2 varil) içme suyuna 100 g. ilaç
Sağaltıcı Olarak 20 litre içme suyuna 2 ölçek (10 g) ilaç.
Sürü tedavisinde 400 litre (2 varil) içme suyuna 200 g.
ilaç şeklinde kullanılır.
İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalı ve 3-4 saat
içinde tüketilmelidir.
Buzağılarda, süt veya su içinde hayvan başına 1 ölçek (5g),
dana ve düvelerde 1-2 ölçek (5-10 g), kuzu ve oğlaklarda
hayvan başına 1 g. dozunda verilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak,
0.5, 1 ve 5 kg.lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN



38

 VİMARMİX AKVİT(4)

Vitamin
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Her g.da 25.000 IU Vitamin A ile 10 mg. Vitamin K3 içerir.

Endikasyonları:
Başta kanatlılar olmak üzere tüm hayvanlarda oluşan koksidiyosis ve barsak enfeksiyonlarının 
sonucu şekillenen kanamaların önlenmesi, bozulan ve tahrip olan barsak epitel dokusunun 
tamiri ve yeniden sağlıklı hale dönüşmesi, gaga kesimi dahil her türlü stres durumlarında 
ağız yoluyla antibakteriyel ilaçların kullanımı ile oluşabilecek sindirim sistemi bozuklukları ile 
vitamin eksikliklerinin giderilmesinde, ayrıca hastalıklardan korunma ve nekahat dönemlerinde 
vücut direncinin desteklenmesi amacıyla kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise;
İçme sularına veya süte aşağıda belirtilen şekillerde katılarak 2-3 gün süre ile verilir.
Pratik doz:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak, 0.5, 1 ve 5 kg.lık plastik 
kavanozlarda takdim edilmiştir.

Hayvan Türü

Kümes hayvanları

5 adet Kuzu–Oğlak
için

Buzağılar için

Vitamin Desteği Amacıyla

400 litre (2 varil) içme
suyuna 100 g (1 poşet)
Günde 1 ölçek (5g) ilaç
su veya süt ile verilir.

5 g (1 measure)/day/calf
Buzağı başına günde 5 g.

(1 ölçek) su veya süt ile verilir.

Koksidiyoz ve Diğer
Hastalıklarda

200 litre (1 varil) içme
suyuna 100 g. (1 poşet)

BAŞA DÖN
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 VİMARMİX ASCORVİM(5)

Vitamin
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Her g.da 1000 mg. Vitamin C (Askorbik asit) içerir.

Endikasyonları:
Vitamin C ihtiyacının karşılanması, hastalık hallerinde artan Vitamin C ihtiyacının takviye 
edilmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, hastalık ve stres hallerinde vücut direncinin 
kuvvetlendirilmesi, büyüme ve gelişmede destekleyici olarak, kanatlılarda yumurta kabuğunun 
kuvvetlendirilmesinde, kalsiyum ve birçok minerallerin biyoyararlılığının arttırılması, atlarda 
ayrıca: miyoglobinüri, gıdaya bağlı furbür, yarış atlarının epitaksisi, kassal yorgunluk hallerinin 
giderilmesi, kısraklarda döl tutma oranı ve aygırlarda aşım gücünün desteklenmesi amacıyla 
kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise;
Kanatlılarda:
Destekleyici olarak  1 ton içme suyuna 25 g.
Koruyucu olarak  1 ton içme suyuna 75 g.
Ana tedaviyi destekleyici olarak  1 ton içme suyuna 300 g.
Yumurta kabuğunun kalınlaşması için  1 ton içme suyuna 500 g.
Sığır-At:  10-25 g./gün
Dana-Düve-Tay:  5-10 g./gün
Koyun-Keçi:  1-2 g./gün
Kuzu-Oğlak:  0.5-1 g./gün
İlaçlı su her gün taze hazırlanmalı ve 2-3 saat içinde tüketilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
100 g x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak, 0.5, 1 ve 5 kg.lık plastik
kavanozlarda takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN
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 VİMARMİX BCK(6)

Vitamin
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Beher kg.da: 5000 mg. Vit. B1, 10.000 mg. Vit. B2, 50.000 mg. Vit. B3 (Niasin), 15.000 mg. Vit. B5 
(Ca-D-Pantotenat), 5000 mg. Vit. B6, 30 mg. Vit.B12, 1500 mg. Folik Asit, 100.000 mg. Vit. C, 
100 mg. D-Biotin, 3000 mg. Vit. K3 içerir.

Endikasyonları:
Kanatlı, kuzu, oğlak ve buzağılar ile tüm evcil hayvanlarda; formülasyonda adı geçen vitamin 
eksikliklerinin giderilmesi, enfeksiyon tedavisinde ana tedavinin desteklenmesi, büyüme 
ve gelişmenin hızlandırılması, sinirsel bozuklukların tedavisi, reprodüktif performansın 
arttırılması, antibakteriyel ve antibiyotik sağaltımı sonucu bozulan sindirim mikroflorası 
dengesinin korunması için kullanılır. 

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şeklide önerilmemiş ise, Vimarmix BCK, 3-5 gün süre ile 
içme sularına katılarak aşağıdaki şekillerde kullanılır:
Pratik Doz Uygulaması:

Yukarıdaki uygulamada kanatlı yaşına göre 
belirtilen ilaç, azami 3-4 saat içinde tüketilebilecek 
içme suyu içine konulmalı ve bu süre içinde ilaçlı 
su tamamen tüketilmelidir. Bu uygulamada ilaçlı 
içme suyu her gün taze olarak hazırlanmalıdır.
Kuzu-Oğlak: 1-2 g.
Buzağı: 2-5 g. ilaçlı su veya süt içinde içirilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
100 g.lık 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu, 0.5, 1 ve 5 kg.lık ağzı alüminyum 
varak ile kapalı kapaklı, plastik kavanozlarda, kutusuz olarak takdim edilmiştir.

Hayvan Türü

0-4 Haftalık Piliç
4-8 Haftalık Piliç

8-12 Haftalık Piliç
16-20 Haftalık Piliç

Ticari Yumurtacılar ve 
Damızlıklar

Hayvan
Sayısı
10.000
5.000
2.500
1.200
1.000

Günlük İlaç
(Vimarmix BCK) Dozu

100 g.
100 g.
100 g.
100 g.
100 g.

BAŞA DÖN
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 VİMARMİX ES10(7)

Vitamin + Mineral
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.de 0.1 mg. Selenyum, 100 mg. Vitamin E, 200 IU Vitamin D3, 0.01 mg. Vitamin B12 ve 3 
mg. İnositol içerir.

Endikasyonları:
Kanatlı hayvanlarda ortaya çıkabilen encephalomalacia, kas distrofileri, eksudatif diatez, pank-
reatik fibrozis gibi rahatsızlıkların önlenmesi ve sağaltılmasında, embriyonun normal gelişiminin 
sağlanmasında, fertilite ve yumurtanın kuluçka verimi ile yumurta veriminin arttırılmasında, 
E vitamini ve Selenyumdan yoksun ve doymamış yağ asidi oranı yüksek rasyonlarla beslenen 
kanatlılarda destekleyici olarak, aşılama, aşırı sıcaklık ve diğer stres şartlarında kanatlıların 
vücut direncinin arttırılması amaçlarıyla kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; kanatlılarda sağaltım amacıyla 
1 lt içme suyuna 0.5 ml katılarak 5-7 gün süre ile, koruyucu amaçla 1 lt içme suyuna 0.25 ml 
katılarak 2-3 gün süre ile kullanılır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 2.5 ve 5 lt.lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN
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 VİMARMİX EUROVİT(8)

Vitamin
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Beher kg; 50.000.000 IU Vitamin A, 6.000.000 IU Vitamin D3, 50 g. Vitamin E, 10 g. Vitamin K3, 20 g. 
Vitamin B1, 25 g. Vitamin B2, 10 g. Vitamin B6, 50 mg. Vitamin B12, 150 g. Niasin (Vit. B3), 50 g. Kalsiyum 
D-Pantotenat (Vit. B5), 100 g. Askorbik asit, (Vit. C), 5 g. Folik Asit, 200 g. D-Biotin (Vit. H), 75 g.
DL-Methionine içerir.

Endikasyonları:
Kanatlılarda; yemden en iyi şekilde yararlanım sağlayarak, gelişmeyi teşvik sonucu et ve yumurta 
verimini, yumurta süresini arttırır, hastalıklara ve baskılayıcı olumsuz etmenlere (stres faktörü) karşı 
korur, yumurta kabuğunu güçlendirir, tüy dökülmelerinden sonra vücutta eksilen mineral maddelerini 
hızla karşılar.
Besicilikte; kuzu, buzağı ve danaların mineral madde eksikliklerini giderir, yavrularda ve genç 
hayvanlarda kemik yapısını ve gelişmeyi hızlandırır, ergin hayvanlarda et, süt ve yapağı verimini arttırır. 
Gebelerde, anne ve yavruların mineral eksikliklerini karşılayarak, onları metabolik hastalıklardan 
korur ve vücut direncini yükseltir, damızlık erkeklerin aşım performansını arttırır. Sindirim sistemi 
enfeksiyonlarında oral antibakteriyel kullanımı sonucu bozulan mikroflorayı düzenler.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından, başka bir şekilde önerilmemiş ise;
kanatlılarda içme sularına katılarak, aşağıdaki şekillerde kullanılır. İlaçlı su; 3-4 saat içinde 
tüketilmeli, her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Ambalaj Şekli:
100 g.lık 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu, 0.5, 1 ve 5 kg.lık ağzı alüminyum 
varak ile kapalı kapaklı, plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.

Risk Faktörleri:
Çevrede hastalık mevcudiyeti, nekahat dönemi, ilaç ve aşılama 
uygulamaları, gaga kesimleri, nakil, aşırı sıcak ve soğuk gibi stres 
faktörlerinin giderilmesinde: 20 Kuzu-Oğlak için 1 ölçek (5 g.) ilaç 
uygun miktar su veya süt içinde,
10 Koyun-Keçi için 1 ölçek ilaç uygun miktar su içinde,
4 Buzağı-Tay için 1 ölçek ilaç uygun miktar su veya süt içinde,
2 Dana-Düve-Malak için 1 ölçek ilaç uygun miktar su içinde,
1 Sığır-At-Manda için 1 ölçek ilaç uygun miktar su içinde,
4-5 gün süre ile verilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Kullanım Amacı
Destekleyici olarak
Koruyucu olarak
Tedavi süresince

Günlük İlaç Miktarı
20 g. Eurovit
100 g. Eurovit
200 g. Eurovit

Uygulama Şekli
1000 litre içme suyuna
1000 litre içme suyuna
1000 litre içme suyuna

Uygulama Süresi
Risk faktörü kalkıncaya kadar
Risk faktörü kalkıncaya kadar
Klinik tablo düzelinceye kadar

BAŞA DÖN
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 VİMARMİX SELEVİT(9)

Vitamin + Mineral
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Beher g.da 150 mg. Vitamin E ile 0.5 mg. Selenyum baza eşdeğerde 1.095 mg. Sodyum selenit 
içerir.

Endikasyonları:
Kanatlı ve ruminantlarda sıkça rastlanan kas distrofileri, ensefalomalasi, eksudativ diatez, 
pankreatik fibrozis gibi rahatsızlıkların sağaltımı ve korunmasında, normal embriyonik gelişimin 
temininde, yumurtlama, fertilite ve kuluçka performansının arttırılmasında, Vitamin E ve 
Selenyumdan yoksun ve/veya doymamış yağ asidi yüksek yemlerle beslenen hayvanlarda 
destekleyici olarak, ayrıca bağışıklık sistemi yetmezliğinin önlenmesi ve tedavisi ile aşırı 
sıcaklardan ve/veya aşılamadan sonraki stres hallerinin giderilmesinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise pratik uygulama şöyledir:

İlaç uygulamasına 3-5 gün devam edilmesi tavsiye edilir.
15 g.lık ölçeği mevcuttur.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
100 g.lık alüminyum folyo x 10 adetlik kutularda, 1 ve 5 kg.lık plastik kavanozlarda 
takdim edilmiştir.

Hayvan
Türü

Kanatlılar

Kuzu-Oğlak

Koyun-Keçi

Sığır-At

Hayvan
Sayısı

-

10

5

1

Günlük İlaç
Miktarı

100 g

100 g

100 g

100 g

Uygulama
Şekli

400 litre
(2 varil) içme 

suyu ile
Uygun

miktar içme 
suyu ile
Uygun

miktar içme 
suyu ile
Uygun

miktar içme 
suyu ile
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 VİMARMİX TADSOL

Vitamin
Oral Çözelti

Bileşimi:
1 ml Vimarmix Tadsol içeriğinde:
Vitamin A 50.000 IU
Vitamin D3 6.000 IU
Vitamin E 50 mg.
Vitamin C 110 mg. içerir.

Endikasyonları:
Tavuk, piliç, civciv, hindi, kaz, ördeklerde, at, tay, sığır, buzağı, kuzu, oğlak ve tavşanlarda vitamin 
eksikliklerinin giderilmesi ve bu vitamin eksikliklerine bağlı olarak özellikle kanatlılarda büyüme, 
yumurtlama dönemlerinde, enfeksiyon hastalıklarından korunmada ve direncin arttırılmasında, 
vitamin eksikliğine bağlı kondisyon ve verim düşmesinde, gaga kesimi, tüy dökümü, aşılama, mevsim 
ve yer değişimi gibi çeşitli stres faktörlerinin önlenmesinde, gebelik ve doğum gibi hayvanlarda çeşitli 
fizyolojik olayların desteklenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Vimarmix Tadsol içeren içme suyu 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.
Vimarmix Tadsol 1 ml/10 ml su içinde çözünürlük (dispersibilite) sağlanır
(10 litre/100 ml).

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
100 ml, 1, 2.5 ve 5 lt.lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

(10)

Hayvan
türü

Kanatlılar
Civciv/broyler
Piliç
Damızlık ve Yumurtacılarda

Diğer
hayvanlar

Sığır ve at
Buzağı/tay
Koyun/keçi
Kuzu/oğlak
Tavşan

1
1
1
1
1

20 ml
10 ml
5 ml
2-4 ml
0.3 - 0.5 ml

Uygun miktar içme suyu içinde
2-3 gün süre ile
2-3 gün süre ile

Hayvan sayısı
Kullanım miktarı

2000
1000
1000

 (Gün/ml)

100
100
125

Kullanım
Süresi

2-3 gün süre ile
2-3- gün süre ile
2-3- gün süre ile

Hayvan sayısı
Kullanım miktarı

 (Gün/ml) Kullanım
Süresi

kullanılan içme suyunun
¼ içine katılarak
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 DİAZPRİM %50(1)

Diazprim %50; Sulfanamid grubunda yer alan Sulfadiazin ve Diaminoprimidin grubunda yer alan 
Trimetoprim içerir. Veteriner İlaçlı Premiks / Oral Toz

Bileşimi:
Her g.da 416.7 mg. Sulfadiazin, 83.3 mg. Trimetoprim içerir.

Endikasyonları:
Başlıca tatlı su ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek, alabalık) duyarlı bakteriler tarafından 
meydana getirilen enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır. Kültür balıklarında bakteriyel 
hemorajik septisemi (Aeromonas hydrophila, Pseudomonas sp.), Kolumnaris hastalığı 
(Flexibacter columnaris), Kızıl ağız hastalığı (Yersinia ruckerii), Streptococ enfeksiyonları
(β hemolitik ve hemolitik olmayan Streptococcus sp.), Soğuk su vibriozisi (Vibrio salmonicida), 
Winter disease (Pseudomonas anguiliseptica), Ülser hastalığı (Haemophylus piscium), 
Cytophaga psycrophila’nın neden olduğu yavru gökkuşağı alabalık sendromu olarak da bilinen 
Soğuk su hastalığı gibi hastalıkların sağaltımında kullanılır.   

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekimi tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik doz:
Balıklarda günlük Sulfadiazin ve Trimethoprim kombine sağaltım dozu 30 mg./kg. c.a. esasına göre 
hesaplanır. Buna göre; Balıklarda Diazprim %50 Oral Tozun sağaltım dozu günlük 60 mg./kg.dır.
Pratik doz:
Balıklarda 6 g./100 kg. c.a./gündür.
İlaçlı yemin hazırlanması:
Daha önceden hesaplanarak tartılmış olan Diazprim %50 Oral Toz ürünü temiz, kuru ve hassas 
bir miksere veya yem karıştırıcısına konur. Karıştırma işlemi devam ederken %1 oranında yağ, 
sprey şeklinde püskürtülür. Karıştırmaya 2-5 dakika daha devam ettikten sonra homojen hale 
gelen yem ilaç karışımı kullanıma hazırlanmış olur.
İlaçlı yem verilmeden önce balıklar 12-24 saat
aç bırakılmalıdır. İlaçlı yem oranı suyun sıcaklığına
ve balıkların büyüklüğüne göre değişebilir.
İlaçlı yemin günlük olarak hazırlanması önerilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Günlük su sıcaklıkları toplamı 550°C’ye ulaşıncaya
kadar ilaç uygulanan balıklar insan tüketimi için hasat
edilmemelidir. İ.K.A.S. balıketi için 550°C/gündür.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 2.5, 5 kg.lık plastik kavanozlarda ve 20 kg.lık kraft torbalarda 
takdim edilmiştir.

BAŞA DÖN
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VİMFLOR-B %50(2)

Vimflor-B %50; Kloramfenikol grubunda yer alan Florfenikol içerir.
Veteriner İlaçlı Premiks / Oral Toz

Bileşimi:
Her g.da 500 mg. Florfenikol içerir.

Endikasyonları:
Tatlı (alabalık, sazan) ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek, kalkan, somon, mercan) hastalık 
etkeni olan Gram pozitif ve Gram negatif çok sayıda bakteri üzerine etkilidir.
Alabalıklarda; Furunculozis (Aeromonas salmonicida), Kızıl Ağız Hastalığı (Yersinia ruckerii), 
Bakteriyel Hemorajik Septisemi (Aeromonas hydrophila, A.punctata, A.sobria, Pseudomonas 
sp.) Kolumnaris hastalığı (Flexibacter columnaris), Soğuk Su Vibriozisi (Vibrio salmonicida), 
Ülser Hastalığı (Haemophilus piscium), Lactococcus sp. ve Enterococcus sp.’lerin neden olduğu 
hastalıklar, Rainbow Trout Fry Sendrom (Cytophaga psycrophila),
Çipura ve Levreklerde; Vibriozis (Vibrio anguillarum, V. alginolyticus, V.ordalii, V. vulnificus), Pas-
teurellozis (Photobacterium damselae), Pasteurella piscicida, Bacterial Gill Disease, Myxobac-
ter septisemi (Flexibacter sp., Cytophaga sp.) gibi hastalıklarda kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece;
Vimflor-B %50 Oral Toz balık yemleri ile karıştırılarak oral yolla uygulanır. Tatlı veya tuzlu suda etkinliğini korur.

İlaçlı yem oranı suyun sıcaklığı ve 
balıkların canlı ağırlığına göre değişe-
bilir. İlaçlı yem verilmezden önce 
balıklar 12 – 24 saat aç bırakılmalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.2, 0.5, 1, 5 ve 25 kg.lık ağzı alüminyum folyo ile kapatılmış plastik kavanozlarda 
kutusuz olarak takdim edilmiştir.

Tüketilen Günlük
Yemin Canlı Ağırlığa

Göre Oranı
0.5%
1%
2%
3%
5%

1 Ton Yeme
İlave Edilecek

Vimflor-B %50 Miktarı
4 kg
2 kg
1 kg

0.66 kg
0.4 kg

10 Günlük Tedavi İçin
Kullanılacak
İlaç Miktarı

20 kg
10 kg
5 kg

3,333 kg
2 kg

Farmakolojik doz: Balıklarda 10 mg./kg. c.a. olup 10 gün süre ile balık 
yemlerine katılarak uygulanır.
Pratik doz: Balıklarda 0.02 g./kg. c.a. hesabıyla balık yemlerine karıştırılarak 
uygulanır.
İlaçlı Yemin Hazırlanması: İlaçlı yem günlük olarak hazırlanmalıdır. Temiz, 
kuru ve hassas karışım yapabilen yem karıştırıcılarına (mikser) tartılmış 
yem ile dikkatlice tartılan VİMFLOR- B %50 Oral Toz miksere konur ve 
karıştırma işlemi sırasında, %1 oranında balık yağı püskürtülür (sprey 
şeklinde), 2- 5 dakika süre ile karıştırılarak homojen hale getirilir. Bu ilaçlı 
yem çiftlik şartlarında maksimum 10 gün ve 250C’yi geçmeyecek sıcaklıkta 
depo edilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 
500˚C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi için hasat edilmemelidir.

BAŞA DÖN



Pratik doz: Pratik olarak 1 kg. Vimisin B %70 ortalama 80 mg./kg./gün Amoksisilin baz dozu 
hesabıyla 7500 kg. canlı ağırlığı tedavi eder.

İlaçlı Yemin Hazırlanması:
İlaçlı yem günlük olarak hazırlanmalıdır. Temiz, kuru ve hassas
karışım yapabilen yem karıştırıcılarına (mikser) tartılmış yem ile
dikkatlice tartılan VİMİSİN-B %70 miksere konur ve karıştırma
işlemi sırasında, %1 oranında balık yağı püskürtülür (sprey şeklinde),
 2-5 dakika süre ile karıştırılarak homojen hale getirilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra günlük su
ısılarının toplamı 500˚C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi
için hasat edilmemelidir (İlaç kalıntı arınma süresi balıketi için 500˚C/gündür).
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 VİMİSİN-B %70(3)

Vimisin-B %70; β-Laktam grubunda yer alan Aminopenisilinlerden Amoksisilin içerir. Veteriner 
İlaçlı Premiks / Oral Toz

Bileşimi:
Her gramında 700 mg. Amoksisilin trihidrat (yaklaşık 611.89 mg. Amoksisiline eşdeğer) içerir.

Endikasyonları:
Tatlı su ve deniz balıklarında gram (+) ve gram (–) etkenler tarafından oluşturulan hastalıklarda 
kullanılır.
Alabalıklarda; Kızıl Ağız Hastalığı (Yersinia ruckeri), Bakteriyel Hemorajik Septisemi (Aero-
monas hydrophila, A. punctata, A. sobria, Pseudomonas sp.), Kolumnaris hastalığı (Flexibacter 
columnaris), Soğuk Su Vibriozisi (Vibrio salmonicida), Ülser Hastalığı (Haemophilus piscium), 
Lactococcus sp. ve Enterococcus sp.lerin, Rainbow Trout Fry Sendrom (Cytophaga psycrophila) 
gibi hastalıklarda kullanılır.
Tatlı ve tuzlu su balıklarında; Furunculozis (Aeromonas salmonicida), Photobacterium damse-
lae subsp. piscicida, Vibriozis (Vibrio anguillarum, V. alginolyticus, V. ordalii, V. vulnificus) gibi 
hastalıklarda kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece;
Beher kg.da canlı ağırlığa, günlük 80 mg. dozu hesabıyla, yeme katılarak (Bu dozun ikiye bölü-
nerek sabah-akşam) oral yolla verilmesi tavsiye edilir. Uygulama süresi 10 gündür. İlaçlı yem 
oranı, suyun sıcaklığına ve balıkların canlı ağırlığına göre değişebilir. İlaçlı yem verilmeden önce 
balıklar 12-24 saat süre ile aç bırakılmalıdır.
Farmakolojik Doz: 80 mg./kg./gün canlı ağırlık

Canlı ağırlık
750 kg

1500 kg
7500 kg

Vimisin-B %70 Miktarı
100 g
200 g

1000 g

Ambalaj Şekli:
0.2, 0.5, 1 ve 5 kg.lık ağzı alüminyum folyo ile kapatılmış plastik kavanozlarda kutusuz olarak ve 25 kg.lık 
kraft torbalarda takdim edilmiştir.
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 VİMOXY-B %75.5(4)

Vimoxy-B %75.5; Tetrasiklin grubunda yer alan Oksitetrasiklin içerir.
Veteriner İlaçlı Premiks / Oral Toz

Bileşimi:
Her g.da 755 mg. Oksitetrasiklin HCI içerir.

Endikasyonları:
Kültür balıkçılığı için yetiştirilen tatlı ve tuzlu su balık türlerinde aşağıdaki hastalıkların tedavisi 
amacıyla kullanılır.
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida’nın neden olduğu Frunkulosis, Aeromonas 
liquefaciens, A. hidrophilla, A. sorbria’nın neden olduğu Bakteriyel hemorajik septisemi,
Pseudomonas sp’nin neden olduğu Bakteriyel septisemi, Yersina ruckeri’nin neden olduğu 
Yersiniosis (kızıl ağız hastalığı ERM), Photobacterium damsela subsp. pisicida’nın neden 
olduğu Pasteurellosis (Pseudotüberkülosis), Vibrio anguillarum, Vibrio vulnificus, Vibrio 
alginolyticus gibi Vibrio türlerinin neden olduğu Vibriosis (Kızıl hastalığı), Vibrio salmonicida’nın 
neden olduğu Soğuk su vibriosisi, Flavobacterium psychrophillum’un neden olduğu Soğuk su 
hastalığı (Rainbow trout fry sendrom RTFS), Flexibacter sp., Cytophaga sp. ve Tenacibaculum 
maritumum’un neden olduğu Bakteriyel solungaç hastalığı ve Bakteriyel yüzgeç hastalığı, 
Lactobacillus piscicola’nın neden olduğu Yalancı böbrek hastalığı.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; yeme karıştırılarak 
oral yolla uygulanır.
Farmakolojik doz: Oksitetrasiklin 75 mg./kg. ca./gündür.
Pratik doz: Balıklarda 1 g. Vimoxy-B %75.5/10 kg. vücut ağırlığı olarak uygulanır.
Tedavi süresi en az 10 gündür. İlaç yeme bulaştırılarak verilir. İlacı yeme bulaştırmak için taşıyıcı 
olarak balık yağı, soya yağı ya da diğer uygun mineral yağlar kullanılır.

Her 100 kg. yem için 40°C’deki taşıyıcı yağdan
2-3 litre kullanılması uygundur. Vimoxy-B %75.5
taşıyıcı yağ ile iyice karıştırıldıktan sonra yem üzerine
püskürtülmek suretiyle yeme bulaştırılır. İlaçlı yem
tekrar karıştırılır ve en kısa sürede balıklara yedirilir.
İlaçlı yemin günlük olarak hazırlanması önerilir.
Tedaviye başlamadan önce balıklar 12-24 saat
aç bırakılmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra
günlük su ısılarının toplamı 500˚C’ye ulaşıncaya kadar
balıklar insan tüketimi için hasat edilmemelidir
(ilaç kalıntı arınma süresi balık eti için 500˚C/gündür).

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.5, 1 ve 5 kg.lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak ve 20 kg’lık kraft 
torbalarda takdim edilmiştir.
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