
PAKENDI INFOLEHT 
Macrotil Oral, 250 mg/ml suukaudse lahuse kontsentraat vasikatele, sigadele, kanadele ja 

kalkunitele  
 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMPARTII VABASTAMISE 

EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 
Vanapere tee 14, Püünsi 
Viimsi vald 
Harjumaa 74013 
Eesti 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Macrotil Oral, 250 mg/ml suukaudse lahuse kontsentraat vasikatele, sigadele, kanadele ja kalkunitele 
tilmikosiin 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Tilmikosiin (tilmikosiinfosfaadina) 250 mg 
 
Abiained: 
Propüülgallaat (E310)  0,2 mg 
Dinaatriumedetaat (E386) 2,2 mg 
 
Suukaudse lahuse kontsentraat. 
Kollane kuni merevaikkollane läbipaistev lahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Vasikas: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis’e ja M. dispar’i ja teiste 
tilmikosiini suhtes tundlike mikroorganismide põhjustatud respiratoorsete infektsioonide ravi. 
 
Siga: Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida ja Actinobacillus pleuropneumoniae ja 
teiste tilmikosiini suhtes tundlike mikroorganismide põhjustatud respiratoorsete infektsioonide ravi. 
 
Kana: Mycoplasma gallisepticum’i ja Mycoplasma synoviae põhjustatud respiratoorsete infektsioonide 
ravi. 
 
Kalkun: Mycoplasma gallisepticum’i ja Mycoplasma synoviae põhjustatud respiratoorsete 
infektsioonide ravi. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte lubada juua hobustel ja teistel hobuslastel tilmikosiini sisaldavat joogivett. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tilmikosiini või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
 



 

6. KÕRVALTOIMED 
 
Väga harvadel juhtudel on täheldatud veetarbimise vähenemist. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud) 
 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Veis (vasikad vatsaseede eelsel perioodil), siga, kana (välja arvatud kanad, kelle mune tarvitatakse 
inimtoiduks) ja kalkun. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Suukaudseks manustamiseks. Ravim tuleb enne manustamist lahjendada joogivees (sead, kanad, 
kalkunid) või piimaasendajas (vasikad). 
 
Veis (vasikas vatsaseede eelsel perioodil) 
Ainult piimaasendajas lahustatuna 12,5 mg tilmikosiini 1 kg kehamassi kohta 2 korda ööpäevas 3...5 
päeva järjest, st 1 ml ravimit 20 kg kehamassi kohta. 
 
Siga 
15...20 mg tilmikosiini 1 kg kehamassi kohta ööpäevas 5 päeva järjest, mis vastab 200 mg 
tilmikosiinile ühe liitri joogivee kohta (80 ml ravimit 100 liitri kohta). 
 
Kana 
15...20 mg tilmikosiini 1 kg kana kehamassi kohta ööpäevas 3 päeva järjest, mis vastab 75 mg 
tilmikosiinile ühe liitri joogivee kohta (30 ml ravimit 100 liitri kohta). 
 
Kalkun 
10...27 mg tilmikosiini 1 kg kalkuni kehamassi kohta ööpäevas 3 päeva järjest, mis vastab 75 mg 
tilmikosiinile ühe liitri joogivee kohta (30 ml ravimit 100 liitri kohta). 
 
Üks 240 ml pudel on piisav 300 liitri ravimit sisaldava joogivee valmistamiseks sigadele või 800 liitri 
ravimit sisaldava joogivee valmistamiseks kanadele ja kalkunitele. 
Üks 240 ml pudel on piisav ravimit sisaldava piimaasendaja valmistamiseks 12 kuni 20 (olenevalt 
ravikuuri pikkusest) 40 kg kehamassiga vasikale. 
 
Ravimit sisaldava joogivee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse 
saavutamiseks tuleb tilmikosiini kontsentratsiooni vastavalt kohandada. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida 
alaannustamist. 
 



 

Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib 
suurendada tilmikosiini suhtes resistentsete bakterite levimust. Ravimi kasutamine peab põhinema 
loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. 
Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse 
ravi printsiipe. 

 
 
10. KEELUAEG 
 
Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 42 päeva. 
Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 14 päeva. 
Kana: lihale ja söödavatele kudedele: 12 päeva. 
Kalkun: lihale ja söödavatele kudedele: 19 päeva. 
 
Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks. 
Mitte kasutada 14 päeva jooksul enne munemisperioodi algust. 
Mitte kasutada lakteerivatel loomadel. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Oluline teave: enne manustamist tuleb ravim lahjendada. 
 

Siga, kana, kalkun: õige annuse tagamiseks tuleb jälgida tarbitava joogivee kogust. Kui tarbitud 
joogivee kogus ei vasta arvutamisel kasutatud vee kogusele, tuleb ravimi kontsentratsioon joogivees 
korrigeerida nii, et loomad tarbiksid ravimit soovitatud annuses. Alternatiivina kasutada mõnda muud 
sobivat ravimit. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ainult suukaudseks manustamiseks. 
Ravim sisaldab dinaatriumedetaati; mitte süstida. 
Mitte kasutada tilmikosiini hea tootmistava asendusena. 
Ägedate nakkuste ja tugevalt vähenenud joogivee tarbimisega loomi tuleb ravida sobiva ravimiga 
parenteraalselt. 
 
Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib 
suurendada tilmikosiini suhtes resistentsete bakterite levimust. Ravimi kasutamine peab põhinema 
loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. 
 
Ravimit sisaldav vesi tuleb iga 24 tunni järel uuendada. 
Ravimit sisaldav piimaasendaja tuleb iga 7 tunni järel uuendada. 
 
Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse 
ravi printsiipe. 
 



 

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Veterinaarravim võib põhjustada ärritust. Makroliidid, nagu tilmikosiin, võivad süstimisel, 
sissehingamisel, allaneelamisel, nahale või silma sattumisel põhjustada ülitundlikkust (allergiat). 
Ülitundlikkus tilmikosiini suhtes võib viia ristuva reaktsioonini teiste makroliidide suhtes ja vastupidi. 
Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised ja seetõttu tuleb otsest kontakti 
nendega vältida. 
 
Et vältida ravimit sisaldava joogivee/piimaasendaja valmistamise käigus ravimiga kokkupuutumist, 
tuleb kanda kombinesooni, kaitseprille ja kaitsekindaid. Veterinaarravimi käsitsemise ajal mitte süüa, 
juua ega suitsetada. Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel loputada suud kohe veega ja pöörduda kohe arsti poole. Juhuslikul 
ravimi sattumisel nahale pesta põhjalikult seebi ja veega. Juhuslikul ravimi silma sattumisel loputada 
silmi kohe jooksva vee all. 
 
Inimesed, kes on tilmikosiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
 
Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole 
ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised 
sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi. 
 
Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
Tilmikosiini ohutus suguloomadel ei ole tõestatud. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Ei ole teada. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
Üleannustamise sümptomeid, välja arvatud piima tarbimise mõningane vähenemine, pole täheldatud 
vasikatel, kes said 2 korda ööpäevas maksimaalsest soovitatavast annusest 5 korda suuremaid 
annuseid või ravi maksimaalsest soovituslikust ravi kestusest kaks korda pikemal perioodil. 
 
Sigadele sellise joogivee andmisel, mis sisaldab 300 või 400 mg tilmikosiini ühe liitri kohta (vastab 
22,5...40 mg/kg sea kehamassi kohta ehk soovituslikust kontsentratsioonist 1,5...2 korda suuremale 
kontsentratsioonile), on sageli täheldatud vee tarbimise vähenemist. Kuigi tegu on tilmikosiini 
tarbimise iseenesliku piiramisega, võib see äärmuslikel juhtudel põhjustada loomade dehüdreerumist. 
Selle kompenseerimiseks võib kõrvaldada ravimit sisaldav joogivesi ja asendada see ravimit 
mittesisaldava joogiveega. 
 
Üleannustamise sümptomeid ei ole täheldatud kanadel, kellele anti 5 päeva joogivett, mille 
tilmikosiini sisaldus oli kuni 375 mg liitri kohta (vastab 75...100 mg/kg kehamassi kohta ehk 
soovituslikult annusest 5 korda suurema annusega). Igapäevane ravi annuses 75 mg liitri kohta (vastab 
maksimaalsele soovitatud annusele) 10 päeva jooksul põhjustas vedelama väljaheite. 
 
Üleannustamise sümptomeid ei ole täheldatud kalkunitel, kellele anti 3 päeva joogivett, mille 
tilmikosiini sisaldus oli kuni 375 mg liitri kohta (vastab 50...135 mg/kg kehamassi kohta ehk 
soovituslikust annusest 5 korda suurema annusega). Üleannustamise sümptomeid ei täheldatud ka 
igapäevasel ravil annuses 75 mg liitri kohta (vastab maksimaalsele soovitatud annusele) 6 päeva 
jooksul. 
 
Sobimatus 
Ei ole teada. 
 
 



 

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 

 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
Ravitud loomade sõnnikut ei tohi laotada järjestikustel aastatel samale põllule. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Detsember 2021 
 
 
15. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 
Vanapere tee 14, Püünsi 
Viimsi vald, Harjumaa 74013  
Eesti 
Tel.: +372 6 005 005 
E-mail: info@interchemie.ee 
 


