
Prospektüs (100 ml için) 

(1 litrelik ambalajlar için prospektüs + iç-dış ambalaj etiketi )    

 

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır. 

DOXYMİX %20 

Oral Çözelti 

Sistemik Antibakteriyel 
BİLEŞİMİ:  

Sarı-amber renkli çözeltinin her ml’si 200 mg Doksisiklin’e eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir. 

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:  

Doksisiklin yarı-sentetik bir tetrasiklin türevidir. Genel olarak bakteriyostatik etkili bir antibiyotiktir ve etkisi bakterilerin protein sentezini 

inhibe etmesi ile gelişir. 
Doksisiklinin etkili olduğu bakteriler aşağıdaki gibidir. 

Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., 

Bordetella spp., Francisella tularensis, Haemophilus spp., Pasteurella multocida, P.haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia 
sp., Leptospira sp., Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., 

Coxiella burnetii,  Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasmalara etkisi iyi derecededir. 

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter spp., E.coli, Klebsiella spp., Proteus vulgaris , Salmonella spp., 

Bacteroides spp. ve Clostridium türlerine etkisi değişkendir.  

Mycobacterium spp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Serratia sp.,  Mycoplasma bovis ve M.hyopneumoniae tetrasiklinlere 

dirençli kabul edilir. 
Solunum yollarını etkileyen bakteri türleri üzerindeki etkisi, yarı ömrü ve lipit çözünürlüğü diğer tetrasiklinlerden daha yüksektir. Yüksek 

lipit çözünürlüğü pasif difüzyonu kolaylaştırdığından daha iyi absorbsiyon ve daha yüksek biyoyararlılık sağlamaktadır (diğer tetrasiklinlere 

göre 4 kat). 
Sindirim sisteminde bulunan kalsiyum tuzları ile şelat oluşturma oranının düşüklüğü doksisiklinin önemli bir ayırıcı özelliğidir. 

Doksisiklin sindirim sisteminden çabuk ve tamamına yakın oranda emilir. Yüksek biyoyararlılık ve doku penetrasyonu ile birlikte 15–22 

saatlik yarı ömür gösterir. Böbrekler, karaciğer, kemikler ve dişlerde yoğunlaşan madde metabolize olduktan sonra inaktif şekilde dışkı ile 
atılır. 

 

KULLANIM SAHASI: 

Doksisikline duyarlı bakterilerden kaynaklanan;  

 Etçi tavuk ve etçi hindilerde sindirim ve solunum yolu enfeksiyonları  (Colibacillosis, CRD), 

 Buzağılarda solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları (Pasteurellosis, koliform bakteri kaynaklı enfeksiyonlar), 

 Güvercinlerde ve süs kuşlarında Chlamydiosis (psittacosis) ve Ornithosis tedavisinde kullanılır. 
 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 
Genel farmakolojik doz 10–20 mg/kg canlı ağırlık/gün’dür. 

Pratik doz: 

Etçi tavuk ve etçi hindilerde her 100 kg canlı ağırlık için günde 5–10 ml çözelti günlük içme suyuna katılarak uygulanır. İlaçlı suyun 
uygulanmasından 2–3 saat kadar önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir.  İlaçlı su her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır.  

Buzağılarda ise her 25 kg canlı ağırlık için günde 1–2,5 ml çözelti doğrudan veya içme suyu ile birlikte içirilir. 

Güvercinlerde ve süs kuşlarında 1 litre içme suyuna 0,5–1 ml ilaç katılır.  
Tedavi süresi bütün türler için 3–5 gündür. 

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: 

İlaçlı suyun alınması hayvanların klinik durumuna bağlıdır. Yeterli miktarda ilaç alınması için sudaki doksisiklin konsantrasyonu doğru 

hesaplanmalıdır. Dozaj için kullanılan ekipmanın kalibre edilmiş olması tercih edilmelidir. 

Tedavi döneminde ilaçlı suyun dışında bir su kaynağı olmamalıdır. 
İlaçlı su her gün taze hazırlanmalıdır. Artan ilaçlı su çevre koruma önlemlerine uyularak imha edilmelidir. 

Tedavi süresince klinik belirtilerde bir düzelme yoksa tanı gözden geçirilmeli ve tedavi değiştirilmelidir.  

Rumen mikroflorası gelişmiş ruminantlarda oral kullanımdan sonra mikroflorayı olumsuz etkileyeceğinden kullanılması sakıncalıdır. 
Oksitlenmiş içme suyu ekipmanı ile kullanmayınız.  

Doksisikline karşı gelişen bakteriyel direnç değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden tedaviye konu olan işletmeden kültür alınmalı ve 
mikroorganizma duyarlılığına göre ürün kullanılmalıdır. 

İşletmede önceden görülen hastalıkların bilinmesi, uygulama kararında yardımcı olabilir. 

Yanlış antibiyotik kullanımı doksisikline direnci artırabileceği gibi potansiyel çapraz direnç nedeniyle diğer tetrasiklinlerin tedavideki 
etkinliğini azaltabilir.  

Gebelikte kullanımı: Gebelik döneminde kullanılmamalıdır. 

 

İSTENMEYEN ETKİLER:  

Alerjik ve fotosensitivite reaksiyonları gözlenebilir. Uzun süreli kullanımlarda intestinal flora etkilenebileceğinden sindirim bozuklukları 

gözlenebilir. Bazı vakalarda bağırsak florasının bozulması sonucu ishallerin oluştuğu gözlenmiştir. Yan etkilerin ciddi olduğu durumlarda 
tedavi kesilmelidir. 

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: 

Mineral yem katkıları ile bir arada kullanılmamalıdır. İki, üç değerli mineraller tetrasiklinlerin sindirim kanalından emilimini azaltırlar. Bu 

nedenle buzağı ve kuzulara süt ile birlikte verilmemelidir. Süt emmeden en az 2–3 saat önce veya sonra ilaç uygulanmalıdır.  Ayrıca 

tetrasiklinler fenobarbitaller ile de geçimsizdirler.  
Bizmut subkarbonat tetrasiklinlerin emilimini azaltabilir. 

Tetrasiklinler, beta-laktam antibiyotiklerle, aminofilin, dimenhidrinat, fenobarbital sodyum, kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat, 

pentobarbital sodyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum ile birlikte kullanılmamalıdır.  
Alkali çözeltiler doksisilinin çökelmesine neden olur. 

Süt ikameleri ile birlikte verilmemelidir. 



 

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER:  

Fazla doz uygulandığında bağırsak problemleri ortaya çıkabilir. Buzağılarda kalp kası dejenerasyonlarına rastlanabilir. 

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden buzağı, 4 gün geçmeden 

tavuklar, 6 gün geçmeden hindiler kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılara 

uygulanmamalıdır.   

 

KONTRENDİKASYONLARI: 

Tetrasiklinlere aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. 

 

GENEL UYARILAR: 

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. 

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. 

 

KULLANICI İÇİN UYARILAR: 

Tetrasiklinlere duyarlı kişilerin ürünle teması sakıncalıdır.  

Eldiven, maske ve güvenlik giysileri kullanılmalıdır. 

Göze ve deriye temasından sakınılmalı ve temas halinde bol su ile çalkalanmalıdır.  

Ürünü kullanırken bir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.  

Kazara yutulması halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve ürün etiketi hekime gösterilmelidir. 
Yüzde, dudaklarda ve gözlerde şişme veya solunum güçlüğü müdahale edilmesi gereken en ciddi belirtilerdir. 

 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:   

25°C’nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır. 

Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz. 

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. 
 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 

100 ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde tekli olarak karton kutuda; 1 L’ lik beyaz polietilen şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.   
 

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:  

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR). 
 

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 27.04.2017 

   

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 18.05.2010–22/085 

 

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ: 
Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 

Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul 

  

ÜRETİM YERİ: 
Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 

Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara 
 



İç ve Dış Ambalaj Etiketi  (100 ml ambalajlar için)    

  

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır. 

DOXYMİX %20 

Oral Çözelti 

Sistemik Antibakteriyel 

Bileşimi:  
Her ml’si 200 mg Doksisiklin’e eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir. 

 
Kullanım Sahası: 
Doksisikline duyarlı bakterilerden kaynaklanan;  

 Etçi tavuk ve etçi hindilerde sindirim ve solunum yolu enfeksiyonları  (Colibacillosis, CRD) , 

 Buzağılarda solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları (Pasteurellosis, koliform bakteri kaynaklı enfeksiyonlar) , 

 Güvercinlerde ve süs kuşlarında Chlamydiosis (psittacosis) ve Ornithosis tedavisinde kullanılır. 
 

Kullanım Şekli ve Dozu: 

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 
Genel farmakolojik doz 10–20 mg/kg canlı ağırlık/gün’dür. 

Pratik doz: 

Etçi tavuk ve etçi hindilerde her 100 kg canlı ağırlık için günde 5–10 ml çözelti günlük içme suyuna katılarak uygulanır. İlaçlı suyun 
uygulanmasından 2–3 saat kadar önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir.  İlaçlı su her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır.  

Buzağılarda ise her 25 kg canlı ağırlık için günde 1–2,5 ml çözelti doğrudan veya içme suyu ile birlikte içirilir. 

Güvercinlerde ve süs kuşlarında 1 litre içme suyuna 0,5–1 ml ilaç katılır.  
Tedavi süresi bütün türler için 3–5 gündür. 

 

Gıdalardaki İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar: 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden buzağı, 4 gün geçmeden 

tavuklar, 6 gün geçmeden hindiler kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılara 

uygulanmamalıdır. 

 

Genel Uyarılar: 

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. 
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. 

 

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:   

25°C’nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır. 

Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz. 

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. 
 

Ticari Takdim Şekli: 

100 ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde tekli olarak karton kutuda; 1 L’ lik beyaz polietilen şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.   
 

Satış Yeri Ve Şartları:  

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR). 

 

T.O.B. Pazarlama İzni Tarihi ve No: 18.05.2010–22/085 
 

Pazarlama İzni Sahibi: 

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 
Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul 

  

Üretim Yeri: 
Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 

Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara 

 
  

Seri no.   Üretim tarihi   Son kullanma tarihi  Fiyatı 

 

 

 

 


