
ПРИЛОЖЕНИЕ I 

СПИСЪК НА НАИМЕНОВАНИЯТА, ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ 
ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ В 
ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА НА 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ПРОДУКТИ, ВИДОВЕ 
ЖИВТНИ, НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ, 
ПОКАЗАНИЯ/КАРЕНТНИ СРОКОВЕ И 
ЗАЯВИТЕЛИ/ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА В 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Австрия Chevita 
Tierarzneimittel 
Gesellschaft 
m.b.H.Kaplanstraß
e 10  AT 
4600 Wels  
АВСТРИЯ 

Doxymax 500 

mg/g - Pulver 

zur Herstellung 

einer Lösung 

zum Einnehmen 

für Schweine 

und Hühner 

 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Перорален 
прах 

Прасета,  
Пилета 
(бройлери) 

Пилета:  
3—5 дни, 
перорално с 
водата за пиене 

Пилета: 
25mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден 
= 1g 
прах/20 
kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: Пилета 
(бройлери) 5 дни,  
Яйца: не се използва 
при носачки  
 
Показания: Инфекция 
на дихателните 
пътища, причинена от 
Mycoplasma spp. 
(M.gallisepticum, 
Escherichia coli, 
Сепсис, причинен от 
Pasteurella multocida 

Белгия DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

Doxycycline 
50% Dopharma 

Доксицикли
н хиклат 

500mg/g Водоразтво
рим прах 

Телета, свине, 
домашни 
птици 

Домашни птици: 
50mg/kg/ден 

3—5 дни  
500g/1000L 
вода за 
пиене 

Месо и вътрешни 
органи: 6 дни  
 
Показания: инфекции 
от микроорганизми в 
дихателната или 
стомашно-чревната 
система 

Белгия VIRBAC S.A. 
1ère avenue - 
2065 m - L.I.D. 
06516 CARROS 
ФРАНЦИЯ 
 
 

Pulmodox 50% Доксицикли
н хиклат 

500mg/g Водоразтво
рим прах 

Телета, свине, 
домашни 
птици 

Домашни птици: 
50mg/kg/ден 

3—5 дни 
500g/1000L 
вода за 
пиене 

Месо и вътрешни 
органи: 6 дни  
 
Показания: инфекции 
от микроорганизми в 
дихателната или 
стомашно-чревната 
система 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 
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Вид животни Честота и начин 
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ителна 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Белгия Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Soludox 50%  Доксицикли
н хиклат 

500mg/g Водоразтво
рим прах 

Свине, 
домашни 
птици 

Домашни птици:  
10—20mg/kg/ден 

3—4 дни 
100—
200g//1000
L вода за 
пиене 

Месо и вътрешни 
органи:  
3 дни/10mg/kg  
12 дни/20mg/kg  
 
Показания: 
респираторни 
заболявания 

Белгия Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Soludox 15% 
ad. us. vet..  

Доксицикли
н хиклат 

150mg/g Водоразтво
рим прах 

Свине, телета, 
домашни 
птици, изящни 
птици, гълъби 

Домашни птици:  
10—20mg/kg/ден 

3—5 дни 
500g/1000L 
вода за 
пиене 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни  
 
Показания: 
респираторни 
заболявания, 
причинени от микроби  

Белгия Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
БЕЛГИЯ 

Hydrodoxx 500 
mg/g water-
soluble powder  

Доксицикли
н хиклат 

500mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
Прасета (за 
угояване) 

Перорално (вода 
за пиене) 

20 mg 
доксицикли
н  
(хиклат)/kg 
x 3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета: 6 дни 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Пилета 
(бройлери): 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.   

3/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 
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Показания   

България Farma Sis OOD 
4 San Stefano Str. 
Dobrich 
БЪЛГАРИЯ 

Doxinyl 
 10% Oral 
Suspension  
 

Доксицикли
н хиклат 

100mg/ml Перорална 
суспензия  

Домашни 
птици 

Чрез водата за 
пиене 

50—100 ml 
Doxinyl 
10% в 100 l 
вода за 
пиене на 
ден   
(50—
100mg 
доксицикли
н в 1 l вода 
за пиене) 
3—5 дни 

Месо – 5 дни 

България Farma Sis OOD 
4 San Stefano Str. 
Dobrich 
БЪЛГАРИЯ 

Cyvadox 10% Доксицикли
н хиклат 

100mg/ml Перорална 
суспензия  

Домашни 
птици 

Чрез водата за 
пиене 

0,5—1 ml в 
1 l вода за 
пиене на 
ден \3—5 
дни\  50— 
100 mg 
доксицикли
н 

Месо – 7 дни 

България DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

Doxycycline 
50%  
w.s.p.  
 

Доксицикли
н хиклат 

500mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Чрез водата за 
пиене 

500g 
Doxycycline 
50% w.s.p. 
в 100 l 
вода за 
пиене /3—5 
дни/ 

Месо – 4 дни 

България Farmavet OOD 
40 Otec Paisij Str. 
Shumen 
БЪЛГАРИЯ 

Doxycycline 
20% 
Pulvis solubilis 
 

Доксицикли
н хиклат 

200mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Чрез водата за 
пиене 

50g 
Doxycycline 
20% в 100l 
вода за 
пиене  /3—

Месо – 7 дни 
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Показания   

5 дни/ 

България Interchemie 
Werken  
De Adelaar BV 
Hosterweg 26a 
5811 Ccastenray 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Doxy – WS Доксицикли
н хиклат 

200mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Чрез водата за 
пиене 

1kg Doxy-
WS в 
2000—
4000l вода 
за пиене 

Месо – 7 дни 

България Ceva Sante 
Animale France 
La Balastiere 
33501 Libourne 
Cedex 
ФРАНЦИЯ 

Doxyvit 50 % 
WSP 
 

Доксицикли
н хиклат 

500mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Чрез водата за 
пиене 

2—3g 
Doxyvit 
50% WSP в 
10l. Вода 
за пиене - 
5 дни            
/еквивален
тно на 
100—
150mg 
Doxycycline 
в 1l вода 

Месо – 7 дни 

България Ceva Sante 
Animale France 
La Balastiere 
33501 Libourne 
Cedex 
ФРАНЦИЯ 

Doxyvit 100 Доксицикли
н хиклат 

100mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Чрез водата за 
пиене 

10mg 
Doxyvit на 
kg телесно 
тегло на 
ден 

Месо – 7 дни 

България Vetpartners OOD 
Ivan Asen Str. 
4270 Parvomaj 
БЪЛГАРИЯ 

Polidoxichem 
500/WSP 

Доксицикли
н хиклат 

500mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Чрез водата за 
пиене 

50—100mg 
Doxycycline 
в 1l вода за 
пиене /3—5 
дни/             
еквивалент

Месо – 7 дни 
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Показания   

но на 0,1—
0,2g 
Polidoxiche
m 500 WSP 
в 1l вода за 
пиене на 
ден 

България Biovet AD 
39 Petar Rakov 
Str. 
4550 Peshtera 
БЪЛГАРИЯ 

Vibravet 10% 
Water soluble 
premix 
 

Доксицикли
н хиклат 

100mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Чрез водата за 
пиене 

1g Vibravet 
10% в 1l 
вода за 
пиене 
/=67—
100mg 
Doxycycline
/ на ден.   
5 дни 

Месо – 7 дни 

Кипър PREMIER 
SHUKUROGLOU 
LTD 

HIPRADOXI -S Доксицикли
н хиклат 

100mg Перорален 
разтвор 

Прасета, 
пилета 
(бройлери) 

Перорален път на 
въвеждане, чрез 
водата за пиене 

Бройлери: 
50—100 mg 
доксицикли
н хиклат/L 
вода за 3—
5 дни 

Бройлери: месо: 5 дни 
прасета: месо:6 дни 

Чешка 
република 

Industria Italiana 
Integratori TREI 
S.p.A. 
Viale Corassori 62 
41100 Modena  
ИТАЛИЯ 

DOXIPAN 20 Доксицикли
н хиклат 

20 g/100 g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета – 
бройлери, 
пуйки 

Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 5 
дни. 

Бройлери: 
5—7,5 g от 
продукта/1
0 l вода за 
пиене 
 пуйки: 
 10—20 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло 

Пилета бройлери: 
Месо и вътрешни 
органи: 5 дни. 
Пуйки: Месо и 
вътрешни органи: 10 
дни 
 
Показания: 
Пилета бройлери: 
Хронични 
респираторни 
заболявания и 
свързаните с тях 

6/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 
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ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

инфекции. 
Пуйки: Заболявания, 
причинени от грам-
положителни и грам-
отрицателни 
микроорганизми и 
микоплазми, особено 
респираторен и ставен 
синдром, причинени 
от микоплазми и/или 
стафилококи. 

Чешка 
република 

Pharmagal s.r.o., 
Murgašova 5, 949 
01 Nitra, 
Словашка 
република 

DOXYGAL Доксицикли
н хиклат 

50 mg/1 g Прах за 
перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 

Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 3—5 
дни. 

Терапевтич
но-
превантивн
о: 50 mg 
доксицикли
н/1 l вода 
за пиене 
 
Терапевтич
но: 100 mg 
доксицикли
н/1 l вода 
за пиене  

Месо и вътрешни 
органи: 7 дни. Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Използва 
се за лечение на 
вторични бактериални 
инфекции след 
заболявания с 
вирусен произход. 
Домашни птици: 
Хронични 
респираторни 
заболявания 
(микоплазмоза), 
колибацилоза 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 
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на приложение 
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ителна 
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Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Чешка 
република 

Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Унгария 

DOXYVIT 40 % Доксицикли
н хиклат        

40g/100g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета – 
бройлери, 
пуйки 

Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 3—5 
дни. 

1. 
Продължит
елна 
терапия:  
1,0g 
DOXYVIT 
40% на 3—
6 L вода за 
пиене 
 
2. Пулсова 
терапия: 
10—20mg 
доксицикли
н / kg 
телесно 
тегло, през 
4—8 часа. 

Пилета бройлери, 
пуйки: Месо и 
вътрешни органи: 4 
дни. Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: 
Лечение и превенция 
на респираторни, 
чревни и системни 
инфекции, причинени 
от микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин, при 
бройлери и пуйки. 
Хронично 
респираторно 
заболяване 
(Mycoplasma 
gallisepticum, 
Escherichia coli) 
Aerosaculitis 
(Mycoplasma 
meleagridis) 
Инфекциозен синовит 
(Mycoplasma synoviae) 
Холера по птиците 
(Pasterella multocida) 
бордетела инфекции 
по пуйките (Bordetella 
avium) Инфекциозна 
хрема (Haemophilus 
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Показания   

paragallinarum) 
Колибацилоза 
(Eschrichia coli) 
некротичен ентерит 
(Clostridium 
perfringens) 
Хламидоза (Chlamydia 
psittaci) 

9/106 
 



Държава-
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Показания   

Чешка 
република 

Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
ИСПАНИЯ 

KARIDOX 100 
mg/ml 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/1 ml Перорален 
разтвор 

Пилета- 
бройлери 

Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 3—5 
дни. 

10 – 20 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
(т.е. 0,5–
1,0 ml от 
продукта/l 
вода за 
пиене 
/ден). 

Пилета (бройлери): 
Месо и вътрешни 
органи: 7 дни. Не се 
разрешава употребата 
при кокошки носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторна болест 
(CRD) и 
микоплазмоза, 
причинена от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Чешка 
република 

Tekro, spol. s.r.o., 
Višňová 2/484, 
140 00 Praha 4, 
Чешка република 

MEDITEK DOX 
100  

Доксицикли
н хиклат 

100g/kg Прах за 
перорален 
разтвор 

Бройлери Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 3—5 
дни. 

10 mg 
Доксицикл
ин хиклат/ 
1kg 
телесно 
тегло            
(1,0kg 
продукт/ 
1000 l вода 
за пиене) 

Пилета (бройлери): 
Месо и вътрешни 
органи: 7 дни 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на инфекциозни 
заболявания на 
респираторната и 
стомашно-чревната 
система тракт при 
прасета и бройлери, 
причинени от 
патогени, 
чувствителни към 
доксициклин. 

10/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Продуктът е ефикасен 
при някои бактерии, 
които са резистентни 
на тетрациклините от 
първа генерация. 

Чешка 
република 

CHEMO IBERICA, 
S.A. Gran Via 
Carlos III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

ORIDOX 100 
mg/ml, 
perorální roztok 
 pro podání v 
pitné vodě pro 
brojlery a 
prasata 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/1ml Перорален 
разтвор 

Пилета- 
бройлери  

Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 3—5 
дни. 

10 – 20 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
(т.е. 0,5–
1,0 ml 
продукт/l 
вода за 
пиене /ден  

Пилета (бройлери): 
Месо и вътрешни 
органи: 7 дни. 
Яйца:  Не се 
разрешава употребата 
при кокошки носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторна болест 
(CRD) и 
микоплазмоза, 
причинена от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Чешка 
република 

VIRBAC S.A. 
1ère avenue - 
2065 m - L.I.D. 
06516 CARROS 
ФРАНЦИЯ 
 
 

Pulmodox 
O.S.P. 5%  

Доксицикли
н хиклат 

0,05 g/1g Прах за 
перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 

Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 3—5 
дни. 

Домашни 
птици на 
възраст до 
2 седмици: 
1 g продукт 
на L вода 
за пиене на 
ден  
Домашни 
птици на 
възраст 
над 2 
седмици: 2 
g продукт 
на L вода 
за пиене на 
ден 
Продължит
елност на 
лечението: 
3 – 5 дни.  

Пилета (бройлери): 
Месо и вътрешни 
органи: 4 дни; Не се 
разрешава употребата 
при кокошки носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: 
Лечение на 
респираторни 
инфекции, причинени 
от патогени, 
чувствителни към 
доксициклин и пилета 
(бройлери).  

Чешка 
република 

KELA Laboratoria 
n.v.  
Industrial Zone 
De Kluis“ 
St. Lenaartseweg 
48 
2320 Hoogstraten 
БЕЛГИЯ 

Respidox 5 %  Доксицикли
н хиклат 

50 mg/1 g Прах за 
перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 

Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 3 
дни. 

2 g 
продукт/ l 
вода за 
пиене  

Домашни птици: Месо 
и вътрешни органи: 7 
дни 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Лечение 
на инфекции, 
причинени от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

доксициклин. 
Домашни птици: 
Хронични 
респираторни 
заболявания, 
колибацилоза, 
възпаление на 
носната лигавица, 
синовит, салмонелоза, 
холера по птиците, 
хламидиоза 
 
 

Чешка 
република 

COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
ФРАНЦИЯ 

RONAXAN P.S. 
5%  

Доксицикли
н хиклат 

50 mg/1 g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета  Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 5 
дни. 

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло / ден 
(т.е. 1 g 
продукт/5 
kg телесно 
тегло.) 

Пилета (бройлери): 
Месо и вътрешни 
органи: 4 дни, 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Лечение 
на респираторни 
инфекции, причинени 
от патогени, 
чувствителни към 
доксициклин при 
пилета (бройлери).  
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Чешка 
република 

LABORATORIOS 
CALIER, S.A. 
BARCELONÉS, 26 
08520 Les 
Franqueses del 
Valles 
ИСПАНИЯ 

Doxycycline 
Calier 500 mg/g 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

20 
mg/kg/ден 

6 дни 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.  

Чешка 
република 

Ceva Animal 
Health Slovakia 
spol. s.r.o. 
Račianska 77 
831 02 Bratislava 
СЛОВАШКА 
РЕПУБЛИКА 

DOXYVIT 100 Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

100 g/1000 g Прах за 
перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
(пилета, 
пуйки, гъски) 

Прилагайте 
перорално чрез 
водата за пиене 
за период от 5 
дни. 

10 mg 
доксицикли
н/  kg 
телесно 
тегло на 
ден т.е. 0,1 
g DOXYVIT 
100 / kg 
телесно 
тегло 

Месо и вътрешни 
органи: 7 дни. Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Лечение и 
превенция на 
респираторни, чревни 
и системни инфекции, 
причинени от 
микроорганизми, 
чувствителни  към 
доксициклин при 
кокошки, пуйки и 
гъски: Хронично 
респираторно 
заболяване 
(Mycoplasma 
gallisepticum, 
Escherichia coli), 
аеросакулит 
(Mycoplasma 
meleagridis), синовит 
(Mycoplasma 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

synoviae), холера по 
птиците (Pasteurella 
mul tocida), бордетела 
при пуйки (Bordetella 
avium), инфекциозен 
ринит (Haemophilus 
paragallinarum), 
колибацилоза 
(Esccherichia coli), 
некротичен ентерит 
(Clostridium 
perfringens), 
хламидиоза 
(Chlamydia psittaci), 
превенция при 
стресови условия 
(ваксинация, промени 
в мястото на 
обитаване, транспорт) 

Дания Laborartorios 
Karizoo 
S.A. Pol. Ind. La 
Borda c/Mas 
Pujades 11-12 
Caldes de Montbui 
08140 
ИСПАНИЯ 

Karidox Доксицикли
н хиклат 

10 % Перорален 
разтвор 

Пилета, свине Перорално (вода 
за пиене) за 3 до 
5 дни 

При 
пилета: 
10—20 mg 
доксицикли
н хиклат на 
кг телесно 
тегло на 
ден за 3 до 
5 дни (т.e. 
0,5—1,0 ml 
продукт/ли
тър 
вода/ден) 

Пилета за клане: 7 
дни яйца: Не се 
разрешава 
приложение при 
птици носачки, ако 
яйцата са 
предназначени за 
човешка консумация.  
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на хронични 
респираторни 
заболявания и 
микоплазмоза, 
причинени от 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Дания CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Oridox Доксицикли
н хиклат 

10% Перорален 
разтвор 

Пилета, свине Перорално (вода 
за пиене) за 3 до 
5 дни 

При 
пилета: 
10—20 mg 
доксицикли
н хиклат на 
кг телесно 
тегло на 
ден за 3 до 
5 дни (т.e. 
0,5—1,0 ml 
продукт/ли
тър 
вода/ден) 

Пилета за клане: 7 
дни яйца: Не се 
разрешава 
приложение при 
птици носачки, ако 
яйцата са 
предназначени за 
човешка консумация.  
 
Показания: 
Показания: 
Превенция и лечение 
на хронични 
респираторни 
заболявания и 
микоплазмоза, 
причинени от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Дания Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
БЕЛГИЯ 

HydroDoxx Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
Прасета (за 
угояване) 

Перорално (вода 
за пиене) 

20 mg 
доксицикли
н  
(хиклат)/kg 
x 3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета: 6 дни 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Пилета 
(бройлери): 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.   

Естония Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
ИСПАНИЯ 

Hipradoxi-S Доксицикли
н хиклат 

100mg/ml Концентрат 
за 
перорален 
разтвор 

пилета 
(бройлери) 

перорално 
приложение чрез 
водата за пиене. 

50...100 mg 
доксицикли
н/литър 
вода 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни. Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.    
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване и 
свързаните с тях 
инфекции. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Естония Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
ИСПАНИЯ 

Hipradoxi-P Доксицикли
н хиклат 

100mg/g прах за 
перорален 
разтвор 

пилета 
(бройлери) 

перорално 
приложение чрез 
водата за пиене. 

20 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни. Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.    
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване и 
свързаните с тях 
инфекции. 

Естония Maxx Pharma OÜ 
Kaluri tee 5 
Haabneeme 
74001 Viimsi 
Harjumaa 
ЕСТОНИЯ 

Doxyprim 40% Доксицикли
н хиклат 

400mg/g прах за 
перорален 
разтвор 

пилета, пуйки перорално 
приложение чрез 
водата за пиене. 

10...20 
mg/kg 
телесно 
тегло/ден 5 
дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни. Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.    
 
Показания: За 
лечение на 
респираторни, 
интестинални и 
системни инфекции, 
причинени от 
организми, 
чувствителни към 
доксициклин. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Естония Zoovetvaru 
uusaru 5 
76505 Saue 
Harjumaa 
ЕСТОНИЯ 

Doxycin Доксицикли
н хиклат 

200mg/g прах за 
перорален 
разтвор 

пилета 
(бройлери) 

за перорално 
приложение чрез 
водата за пиене 

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
6 дни. Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.    
 
Показания: За 
лечение на инфекции 
на респираторната 
система и 
храносмилателния 
тракт, причинени от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин, 
включително 
микоплазми, 
бордетелиоза, 
хламидиоза, 
пастьорелоза, 
анаеробни инфекции, 
салмонелоза, 
стафилококоза, 
колибацилоза. 

Естония Dutch Farm 
Veterinary 
Pharmaceuticals 
B.V. 
Veemweg 1 
3771 MT 
Barnevald 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Dutch Farm 
Doxycycline 
20% WSP 

Доксицикли
н хиклат 

200mg/g прах за 
перорален 
разтвор 

домашни 
птици 

за перорално 
приложение чрез 
водата за пиене. 

15 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни. Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.    
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 
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единица, в 

%, за даден 
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тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

 
Показания:  За 
лечение на инфекции, 
причинени от 
микроорганизми, 
чувстителни към 
доксициклин, особено 
респираторни 
инфекции. 

Германия LABORATORIOS 
CALIER, S.A. 
BARCELONÉS, 26 
08520 Les 
Franqueses del 
Valles 
ИСПАНИЯ 

DOXYCYCLINE 
CALIER 500 
mg/g, Pulver 
zum Eingeben 
über das 
Trinkwasser für 
Huhn und 
Schwein 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

20 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
6 дни 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.  

Германия Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
БЕЛГИЯ 

HydroDoxx 500 
mg/g Pulver 
zum Eingeben 
über das 
Trinkwasser 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g  Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
Прасета (за 
угояване) 

Перорално (вода 
за пиене) 

20 mg 
доксицикли
н  
(хиклат)/kg 
x 3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета: 6 дни 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания:  Пилета 
(бройлери): 
Превенция и лечение 
на хронично 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

респираторно 
заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.   

Гърция Durden Trading 
Limited  
12,Kennedy Av. 
Nicosia 
КИПЪР 
 

Stardox Доксицикли
н хиклат 

500mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета(бройл
ери) Пилета, 
които не 
снасят яйца. 
Телета, Свине 

Във водата за 
пиене 

20 mg/kg X 
4—7 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
14 дни  
 
Показания:  Хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum, 
колибацилоза 

Гърция NEW VET A.E 
Fleming 15 
15123 Marousi 
Attikis 
ГЪРЦИЯ 
 

Nexyclin Доксицикли
н хиклат 

400 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета(бройл
ери) Пуйки, 
прасета 

Във водата за 
пиене 

20 mg/kg Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни  
 
Показания:  
Респираторни 
инфекции, причинени 
от Mycoplasma 
gallisepticum,E.coli 
Pasteurella 
multocida,Chlamydia 
psittaci 
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Заявител/ 
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лиценза за  
употреба 
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Вид животни Честота и начин 
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ителна 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Гърция VIRBAC S.A. 
1ère avenue - 
2065 m - L.I.D. 
06516 CARROS 
ФРАНЦИЯ 
 
 

Pulmodox Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета(бройл
ери) Пилета, 
които не 
снасят яйца. 
Телета, Свине 

Във водата за 
пиене 

10 mg/kg X 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
9 дни  
 
Показания:  
Респираторни 
инфекции, причинени 
от Mycoplasma spp, 
E.coli, Haemophilus 
paragalinarum, 
Bordetella avium 
Ентерит, причинен от 
Clostridium perfringens 
и colinum 

Гърция Nutri-Biomed 
Hellas LTD 
1,V.Hugo &Chlois 
Metamorfosi Attikis 
14452 Athens 
ГЪРЦИЯ 

Doxyveto Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета(бройл
ери) Пилета, 
които не 
снасят яйца. 
Телета, Свине 

Във водата за 
пиене 

25 mg/kg X 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
9 дни  
 
Показания:  
Респираторни 
инфекции, причинени 
от Mycoplasma spp, 
E.coli, Haemophilus 
paragalinarum, 
Bordetella avium 
Ентерит, причинен от 
Clostridium perfringens 
и colinum 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Гърция DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

Doxycyclin 50 
Dopharma 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета(бройл
ери) Телета, 
прасета 

Във водата за 
пиене 

25 mg/kg X 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
9 дни  
 
Показания:  
Респираторни 
инфекции, причинени 
от Mycoplasma spp, 
E.coli, Haemophilus 
paragalinarum, 
Bordetella avium 
Ентерит, причинен от 
Clostridium perfringens 
и colinum 

Гърция Durden Trading 
Limited  
12,Kennedy Av. 
Nicosia 
КИПЪР 
 

Doxycycline 
150/Durden 

Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

150 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета(бройл
ери) Пилета, 
които не 
снасят яйца. 
Телета, Свине 

Във водата за 
пиене 

10 mg/kg X 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни  
 
Показания:  
Респираторни 
инфекции, причинени 
от Mycoplasma 
gallisepticum, E.coli, 
Haemophilus 
paragalinarum 

Гърция AFOI TETOROU 
ABE 
10 km National 
road Athens-Lamia 
14451,Metamorfos
i 
ГЪРЦИЯ 
 

Doxycycline 
150/Afoi 
Tetorou 

Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

150 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета(бройл
ери) Пилета, 
които не 
снасят яйца. 
Телета, Свине 

Във водата за 
пиене 

10 mg/kg X 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 4 дни  
 
Показания:  
Респираторни 
инфекции, причинени 
от Mycoplasma 
gallisepticum,E.coli,Hae
mophilus 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

paragalinarum 

Испания LAB. DR ESTEVE 
Avda Mare de Deu 
de Montserrat 
221 08041 
Barcelona 
ИСПАНИЯ 

DOX ESTEVE Доксицикли
н хиклат 

100 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици Прасета 
волове 

Перорално 3—5 
дни 

20 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
9 дни  
 
Показания:  
Инфекции, причинени 
от Mycoplasma spp 
(Микоплазмоза, 
хронични 
респираторни 
заболявания) или 
Pasteurella multocida 
(Пастьорелоза). 
 
Месо и вътрешни 
органи: 
Домашни птици: 5 дни 
Пуйки: 7 дни 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Испания S.P. Veterinaria SA 
Crta. Reus 
Vinyols Km 4.1 
Apartado 60 
Riudoms 43330 
(Tarragona) 
ИСПАНИЯ 

DOXI 100 
mg/ml POLVO 
ORAL 

Доксицикли
н хиклат 

10 g/100 g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Пуйки 
Прасета 

Перорално 
3—5 дни 
(Домашни птици 
и пуйки)                 
5 дни (Прасета) 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 
(домашни 
птици и 
пуйки)          
10 
mg/kg/ден 
(прасета) 

Месо и вътрешни 
органи: 
 
Бройлери: 5 дни 
Пуйки: 7 дни  
Прасета: 4 дни 

Испания FATRO URIACH 
VETERINARIA, S.L. 
Constitucion, 1 
08960 Sant Just 
Desvern 
ИСПАНИЯ 

DOXIDOL Доксицикли
н хиклат 

10 g/100 g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

7,5 – 15 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза 
Хронични 
респираторни 
заболявания 

Испания DIVASA-
FARMAVIC, S.A. 
CTRA. SANT 
HIPOLIT, KM. 71 
08503 GURB – VIC 
ИСПАНИЯ 

DOXIVET 20 Доксицикли
н хиклат 

200 mg/ml Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

  10—20 
mg/Kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронични 
респираторни 
заболявания, 
микоплазмоза 
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Показания   

Испания MEVET, S. A. 
POLIGONO 
INDUSTRIAL EL 
SEGRE, 
PARCELA409-410 
25191 Lérida 
ИСПАНИЯ 
 
 

DOXICIVALL 
POLVO 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

20 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронични 
респираторни 
заболявания, 
микоплазмоза 
 
 

Испания Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
ИСПАНИЯ 

HIPRADOXI -S Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 
 

Испания LAMONS, S.A. 
POL.IND.MECANOV
A, NAVES 27-28 
25191 LLEIDA 
ИСПАНИЯ 

DOXICICLINA 
10 % LAMONS 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 
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Показания   

Испания Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
ИСПАНИЯ 

HIPRADOXI-P Доксицикли
н хиклат 

100 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

          20 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни 
 
Показания: 
колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване и 
свързаните с тях 
инфекции. 

Испания POLICHEM, S.A. 
Ctra. Reus-
Cambrils, Km. 3 
43206 Reus 
ИСПАНИЯ 

DOXICHEM Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания SUPER´S DIANA, 
S.L 
Ctra. Barcelona - 
Ripoll, Km 17 
08150 Parets del 
Valles 
ИСПАНИЯ 
 
 
 

DOXBRON Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 
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Показания   

Испания COTECNICA -
COOPERATIVA 
TECNICA 
AGROPECUARIA 
Ctra. N II KM 
494,5 
25250 Bellpuig 
(Lerida) 
ИСПАНИЯ 
 
 

DOXICICLINA 
500 USO 
VETERINARIO 
COTECNICA 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания CENAVISA, S.A. 
Camí Pedra Estela 
S/N 
43205 Reus 
ИСПАНИЯ 

LAFIDOX POLVO 
ORAL 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания LABORATORIOS 
SYVA, S.A. 
PARROCO PABLO 
DIEZ, 49-57 
24010 TROBAJO 
DEL CAMINO 
ИСПАНИЯ 

SYVADOX 10 % Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Испания INVESA 
INTERNACIONAL, 
S.A. 
Esmeralda, 19 - 4º 
08950 ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 
ИСПАНИЯ 

DX-10 Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици  
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания CENAVISA, S.A. 
Camí Pedra Estela 
S/N 
43205 Reus 
ИСПАНИЯ 

DOXICICLINA 
500 GANADEXIL 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Пуйки 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания DIVASA-
FARMAVIC, S.A. 
CTRA. SANT 
HIPOLIT, KM. 71 
08503 GURB – VIC 
ИСПАНИЯ 

DOXIVET 5 Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Пуйки 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Испания INDUSTRIAL 
VETERINARIA S.A. 
Esmeralda, 19 - 4º 
08950 ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 
ИСПАНИЯ 
 

DOXINYL Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания JAER, S.A. 
Barcelona, 411 
08620 San Vicens 
del Horts 
ИСПАНИЯ 
 

MASTERMIX 
DOXICICLINA 

Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици  
Пуйки 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
ИСПАНИЯ 

KARIDOX Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

  10—20 
mg/Kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: Хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 
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Показания   

Испания CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

SOLDOXIN Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

  10—20 
mg/Kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: Хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания LABORATORIOS 
CALIER, S.A. 
BARCELONÉS, 26 
08520 Les 
Franqueses del 
Valles 
ИСПАНИЯ 
 

CALIERDOXINA 
50 % P O 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Перорално  
5 дни 

20 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: Хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания LABORATORIOS 
CALIER, S.A. 
BARCELONÉS, 26 
08520 Les 
Franqueses del 
Valles 
ИСПАНИЯ 
 

GANAMIX 
DOXICICLINA 
50 % P O 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Перорално  
5 дни 

20 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: Хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания S.P. Veterinaria SA 
Crta. Reus 
Vinyols Km 4.1 
Apartado 60 
Riudoms 43330 
(Tarragona) 
ИСПАНИЯ 

HIDRODOX 10 
% 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 
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Показания   

Испания VIRBAC ESPAÑA, 
S.A. 
Angel Guimera, 
179-181 
08950 Esplugues 
de Llobregat 
ИСПАНИЯ 
 

PULMODOX 
P.O.S. 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 

Перорално  
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: Хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Испания Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
БЕЛГИЯ 

DILUDOX Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
Прасета (за 
угояване) 

Перорално (вода 
за пиене) 

20 mg 
доксицикли
н  
(хиклат)/kg 
x 3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета: 6 дни 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Пилета 
(бройлери): 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.   

Испания LABORATORIOS 
CALIER, S.A. 
BARCELONÉS, 26 
08520 Les 
Franqueses del 
Valles 
ИСПАНИЯ 

DOXICICLINA 
CALIER  500 
mg/g 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

20 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
6 дни 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
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Показания   

заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.  

Испания LABORATORIOS 
MAYMO, S.A. 
Via Augusta, 302 
08017 Barcelona 
ИСПАНИЯ 
 
 

MAYDOX PS Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Пуйки 

Перорално 
3 – 5 дни 

50 – 100 
mg/l вода 
за 
пиене/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза. 

Франция COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
ФРАНЦИЯ 

RONAXAN P.S. 
5 % 

Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Пуйки 
Свине 
Бройлери 
Телета 

Превенция 
1 – 3 дни 
 
Лечение:  
3 – 5 дни 
 

10 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пуйки: 6 дни 
Бройлери: 4 дни 
 
Показания: Бройлери 
и пуйки : 
Превенция и лечение 
на инфекции на 
респираторната 
система 

Франция FRANVET 
ZI d'Etriche-Route 
d'Avire 
BP 103 
49500 Segré 
Cedex 
ФРАНЦИЯ 
 

DOXY 5 
FRANVET 

Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Пуйки, 
Свинe 
Кокошки 
Телета 

Превенция 
1 – 3 дни 
 
Лечение:  
3 – 5 дни 
 

10 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пуйки: 6 дни 
Кокошки : 4 дни 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на инфекции на 
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 респираторната 
система 

Франция VIRBAC S.A. 
1ère avenue - 
2065 m - L.I.D. 
06516 CARROS 
ФРАНЦИЯ 
 
 

PULMODOX 
P.O.S. 5 % 

Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Свине 
Телета 
Домашни 
птици 

Превенция 
1 – 3 дни 
 
Лечение:  
3 – 5 дни 
 

10 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пуйки: 6 дни 
Кокошки : 4 дни 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на инфекции на 
респираторната 
система 

Франция Sogeval 
Laboratoires 
200 route De 
Mayenne 
53 022 Laval 
Cedex ФРАНЦИЯ 

DOXYVAL 5 % Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Пуйки 
Свинe 
Бройлери 
Телета 

Превенция 
1 – 3 дни 
 
Лечение:  
3 – 5 дни 
 

10 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пуйки: 6 дни 
Кокошки : 4 дни 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на инфекции на 
респираторната 
система 
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Франция Laboratoires Biove 
3 rue de Lorraine 
62510 Arques 
ФРАНЦИЯ 

ACTI DOXY 5 Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Пуяци 
Свинe 
Бройлери 
Телета 

Превенция 
1 – 3 дни 
 
Лечение:  
3 – 5 дни 
 

10 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пуйки: 6 дни 
Кокошки : 4 дни 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на инфекции на 
респираторната 
система 

Франция  Ceva Sante 
Animale ФРАНЦИЯ 
La Balastiere 
33501 Libourne 
Cedex 
ФРАНЦИЯ 

DOXYVIT Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Пуйки 
Свинe 
Бройлери 
Телета 

Превенция 
1 – 3 дни 
 
Лечение:  
3 – 5 дни 
 

10 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пуйки: 6 дни 
Кокошки : 4 дни 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на инфекции на 
респираторната 
система 

Франция Noe 
10 rue Clement 
Ader 
ZA Le Patis 
78120 Rambouillet 
ФРАНЦИЯ 

COMPOMIX V 
DOXYCYCLINE 

Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g Водоразтво
рим прах 

Пуяци 
Свинe 
Бройлери 
Телета 

Превенция 
1 – 3 дни 
 
Лечение:  
3 – 5 дни 
 

10 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пуйки: 6 дни 
Кокошки : 4 дни 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на инфекции на 
респираторната 
система 

35/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Франция CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

SOLDOXIN 100 
MG/ML 
SOLUTION 
BUVABLE POUR 
POULES 
POULETS ET 
PORCINES 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Свинe 
Кокошки 
Бройлери 

ПИЛЕТА 
(бройлери): 10—
20 mg 
доксициклин / kg 
телесно тегло / 
ден 

3 – 5 дни Показания: ПИЛЕТА 
(БРОЙЛЕРИ) 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRB) и 
микоплазмоза, 
причинена от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Франция Laborartorios 
Karizoo 
S.A. Pol. Ind. La 
Borda c/Mas 
Pujades 11-12 
Caldes de Montbui 
08140 
ИСПАНИЯ 

DOXYSOL 10 % Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

Свинe 
Кокошки 
Бройлери 

ПИЛЕТА 
(бройлери): 10—
20 mg 
доксициклин / kg 
телесно тегло / 
ден 

3 – 5 дни Показания: ПИЛЕТА 
(БРОЙЛЕРИ). 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRD) и 
микоплазмоза, 
причинена от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Франция Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
БЕЛГИЯ 

HYDRODOXX 
500 MG/G 
POUDRE POUR  
ADMINISTRATI
ON DANS L'EAU 
DE BOISSON 
POUR POULETS 
ET PORCS 
 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
Прасета (за 
угояване) 

Перорално (вода 
за пиене) 

20 mg 
доксицикли
н  
(хиклат)/kg 
x 3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета: 6 дни 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Пилета 
(бройлери): 
Превенция и лечение 
на хронично 
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Показания   

респираторно 
заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.   

Франция LABORATORIOS 
CALIER, S.A. 
BARCELONÉS, 26 
08520 Les 
Franqueses del 
Valles 
ИСПАНИЯ 

DOXYCYCLINE 
CALIER 500 
MG/G POUDRE 
POUR 
ADMINISTRATI
ON DANS L'EAU 
DE BOISSON 
POUR  POULETS 
ET PORCINS 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
Прасета 

Перорално 
3 – 5 дни 

20 
mg/kg/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
6 дни 
 
 
Показания: 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.  

Унгария COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
ФРАНЦИЯ 

Ronaxan P.S. 5 
% oldható por 

Доксицикли
н хиклат 

5 g/100 g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета Пилета на 
възраст под 2 
седмици: 1 g 
прах/1 литър 
вода за 
пиене/ден. 
Пилета на 
възраст над 2 
седмици: 2 g 
прах/1 литър 
вода за пиене.        

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни 
 
Показания: За 
лечение на хронични 
респираторни 
заболявания и 
микоплазмени 
заболявания, и други 
инфекции 
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Показания   

Унгария DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

Doxycycline 50 
% WSP 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 500 g продукт, 
разтворен в 1000 
литра вода за 
пиене.                    

25 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни 
 
Показания: За 
лечение и контрол на 
респираторни 
заболявания при 
пилета. 
 

Унгария Kon-Pharma 
GmbH. 
30625 Hannover 
ГЕРМАНИЯ 

Doxy 50 % por 
belsőleges 
oldathoz 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета, пуйки Пилета: 500 mg 
продукт, 
разтворен в 1 
литра вода за 
пиене.                
Пуйки: 400 mg 
продукт/1 литър 
вода за пиене.     

30 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
за 5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета и пуйки: 11 
дни. 

Унгария V.M.D. 
Állatgyógyászati 
Kft. 
1093 Budapest 
УНГАРИЯ 

Doxyveto-50 Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета Продължително 
лечение: 0,2 g 
продукт/1 литър 
вода за пиене.        
Пулсово лечение: 
изчисленото 
количество 
продукт трябва 
да се разтвори 
във водата за 
пиене, която се 
консумира за 8 
часа.                      

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
за 5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
10 дни 
 
Показания: За 
лечение на хронично 
респираторно 
заболяване и 
пастьорелоза; синовит 
при пуйки. 
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Показания   

Унгария Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
СЛОВЕНИЯ 

Doxyril 50 % 
por belsőleges 
oldathoz 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 5 g продукт/100 
kg телесно 
тегло/ден, 
разтворени във 
водата за пиене.    

25 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
6 дни 
 
Показания: За 
лечение на хронично 
респираторно 
заболяване, 
пастьорелоза, 
колибацилоза, 
инфекции с 
Haemophilus и 
Clostridium  

Унгария Animal-Med Kft. 
1029 Budapest 
УНГАРИЯ 

Anidox 10 % 
por belsőleges 
oldathoz 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 1 000 g продукт, 
разтворен в 1000 
литра вода за 
пиене.                    

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
за 5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
12 дни 
 
Показания: За 
лечение на 
микоплазмоза, 
пастьорелоза, 
колибацилоза. 

Унгария Animal-Med Kft. 
1029 Budapest 
УНГАРИЯ 

Anidox 100 % 
por belsőleges 
oldathoz 

Доксицикли
н хиклат 

1 000 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 100 g продукт, 
разтворен в 1000 
литра вода за 
пиене.                    

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
за 5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
12 дни 
 
Показания: За 
лечение на инфекции, 
причинени от: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophilus 
paragallinarum и 

39/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Pasteurella multocida 

Унгария Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Унгария 

Doxyprim 40 % 
vízoldékony 
pulvis 

Доксицикли
н хиклат 

400 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета, пуйки Продължително 
лечение: 1 g 
продукт/3—6 
литра вода за 
пиене.         
Пулсово лечение: 
Изчисленото 
количество 
продукт трябва 
да се разтвори 
във водата за 
пиене, която се 
консумира за 4—
8 часа.                   

10—20 
mg/доксиц
иклин/kg 
телесно 
тегло/ден, 
за 3—5 
дни.  

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни 
 
Показания: За 
лечение на инфекции, 
причинени от: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophilus 
paragallinarum и 
Pasteurella multocida 

Унгария CHEMIFARMA 
S.p.A 
Via Don Eugenio 
Servadei 16 
47100 Forli 
ИТАЛИЯ 
 

Doxifarm 50 % 
WSP 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 40 g продукт/100 
kg телесно тегло/ 
100 литра вода за 
пиене.                    

20 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
за 5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни 
 
Показания: За 
лечение на хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза, 
синовит, 
колибацилоза, илеит 
(некротичен и 
улцерозен) инфекция 
с хемофилус. 
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Показания   

Унгария VIRBAC S.A. 
1ère avenue - 
2065 m - L.I.D. 
06516 CARROS 
ФРАНЦИЯ 
 
 

Pulmodox 50 % 
WSP 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 500 g продукт, 
разтворен в 1000 
литра вода за 
пиене.                    

25 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
3-5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни 
 
Показания: За 
лечение на хронични 
респираторни 
заболявания и други 
респираторни 
заболявания, 
причинени от: 
Mycoplasma spp., 
Pasteurella spp., E. 
coli, и Chlamydia 
psittaci. 

Унгария Phylaxia Pharma 
Zrt. 
8000 
Székesfehérvár 
УНГАРИЯ 

Doxyphyl SP Доксицикли
н хиклат 

300 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

плета, пуйки 40 g 
продукт/1200 kg 
телесно 
тегло/ден, 
Изчисленото 
количество 
продукт трябва 
да се разтвори 
във водата за 
пиене, която се 
консумира за 3 
часа.                

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
пилета: 7 дни Пуйки: 
10 дни.  
 
Показания: За 
лечение на 
респираторни 
инфекции, причинени 
от Mycoplasma spp., E. 
coli, Haemophilus 
paragallinarum, 
Bordetella avium, и 
илеит, причинен от 
Clostridium perfringens 
и Cl. colinum. 
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Показания   

Унгария Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Soludox 50 % 
pulvis 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета Разтваря се във 
водата за пиене. 

10 mg/kg 
телесно 
тегло и 20 
mg/kg 
телесно 
тегло/ден, 
за 4 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета, третирани с  
10 mg/kg телесно 
тегло: 5 дни, пилета, 
третирани с 20 mg/kg 
телесно тегло: 12 дни.  
 
Показания: За 
лечение на 
респираторни и други 
заболявания, 
причинени от 
бактерии, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Унгария CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Oridox 100 
mg/ml 
belsőleges oldat 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Концентрат 
за 
перорален 
разтвор 

Пилета 100 mg/ml 
перорален 
концетрат се 
разтваря във 
водата за пиене.    

10-20 
mg/доксиц
иклин/kg 
телесно 
тегло/ден, 
за 3—5 
дни.  

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: За 
лечение на 
респираторни и други 
заболявания, 
причинени от 
бактерии, 
чувствителни към 
доксициклин. 
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Показания   

Унгария Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Karidox 100 
mng/ml 
belsőleges oldat 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Концентрат 
за 
перорален 
разтвор 

Пилета 100 mg/ml 
перорален 
концентрат се 
разтваря във 
водата за пиене.    

10-20 
mg/доксиц
иклин/kg 
телесно 
тегло/ден, 
за 3—5 
дни.  

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни 
 
Показания: За 
лечение и превенция 
на хронично 
респираторно 
заболяване или други 
микоплазмени 
заболявания. 

Унгария CENAVISA, S.A. 
Camí Pedra Estela 
S/N 
43205 Reus 
ИСПАНИЯ 

Doxycen 
belsőleges oldat 

Доксицикли
н хиклат 

200 mg/ml Концентрат 
за 
перорален 
разтвор 

Пилета 1 ml /20 kg 
телесно 
тегло/ден, 
разтворен във 
водата за пиене.    

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
за 5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни 
 
Показания: За 
лечение на хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза и 
колибацилоза. 

Унгария Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Унгария 

Doxyvit 100 
WSP 

Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

100 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета, 
пуйки, гъски 

Продължително 
лечение: 1 g 
продукт/1 литър 
вода за пиене.        
Пулсово лечение: 
Изчисленото 
количество 
продукт трябва 
да се разтвори 
във водата за 
пиене, която се 
консумира за 6—
8 часа.                   

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни  

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета, пуйки, гъски 
7 дни 
 
Показания: За 
лечение на 
респираторни и 
чревни заболявания 
при бройлери. 
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Показания   

Унгария Industria Italiana 
Integratori TREI 
S.p.A. 
Viale Corassori 62 
41100 Modena  
ИТАЛИЯ 

Doxipan 20 
WSP 

Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

200 mg/g Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 5—7,5 g продукт, 
разтворен в 10 
литра вода за 
пиене.                    

10—15 
mg/доксиц
иклин/kg 
телесно 
тегло/ден, 
за 3—5 
дни.  

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни 
 
Показания: За 
лечение на хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза, 
синовит, 
колибацилоза, илеит 
(некротичен и 
улцерозен) инфекция 
с хемофилус. 

Унгария Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
ИСПАНИЯ 

Hipradoxi-S oral 
solutio 

Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

100 mg/ml Концентрат 
за 
перорален 
разтвор 

Пилета 100 mg/ml 
перорален 
концетрат се 
разтваря в 1 
литър вода за 
пиене.                    

10 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
за 5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни 
 
Показания: За 
лечение и превенция 
на хронично 
респираторно 
заболяване или други 
микоплазмени 
заболявания. 

Ирландия S.P. Veterinaria SA 
Crta. Reus 
Vinyols Km 4.1 
Apartado 60 
Riudoms 43330 
(Tarragona) 
ИСПАНИЯ 

DOXIVEX 10% 
Concentrate for 
oral solution.  

Доксицикли
н хиклат 

100mg/ml Концентрат 
за 
перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
прасета 

За перорално 
приложение чрез 
водата за пиене 
за период от 3—5 
дни. 

Пилета 
(бройлери)
: 50—100 
mg 
Доксицикл
ин / литър 
вода за 
пиене / ден 
(еквивален
тно на  0,5 

Месо и вътрешни 
органи: 7 дни. Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Лечение 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

– 1,0 ml 
DOXIVEX 
10 % / 
литър вода 
за пиене / 
ден) за 3—
5 дни 

на колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
заболяване (CRB) и 
микоплазмоза, 
причинена от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Ирландия Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
БЕЛГИЯ 

Aquadoxx 500 
mg/g water-
soluble powder 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
Прасета (за 
угояване) 

Перорално (вода 
за пиене) 

20 mg 
доксицикли
н  
(хиклат)/kg 
x 3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета: 6 дни 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показания: Пилета 
(бройлери): 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRB), 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.   

Италия CEVA VETEM 
S.P.A. 
Via Colleoni n.15 
20041 Agrate 
Brianza (Milano) 
ИТАЛИЯ 

DOXICICLINA 
20% CEVA 
VETEM 

Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
200 g. на 1 kg. 
продукт 

Водоразтво
рим прах 

бройлери, 
пуйки 

вода за пиене Бройлери, 
пуйки: 1 g 
/ 10  kg 
телесно 
тегло на 5 
дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
бройлери: 7 дни 
пуйки: 8 дни 
 
Показания: Бройлери: 
Лечение на хронично 
респираторно 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

заболяване                   
Пуйки: Лечение на 
инфекциозен синузит    

Италия CHEMIFARMA 
S.p.A 
Via Don Eugenio 
Servadei 16 
47100 Forli 
ИТАЛИЯ 

DOXICICLINA 
50 % 
CHEMIFARMA 

Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
500 g. на 1 kg. 
продукт 

Водоразтво
рим прах 

бройлери, 
свине 

вода за пиене Бройлери: 
20 mg 
доксицикли
н / на 1 kg 
телесно 
тегло (на 
3—5 дни)  
Свине: 
20mg 
доксицикли
н / на 1 kg 
телесно 
тегло на 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
бройлери: 6 дни            
Не се разрешава 
употребата при 
кокошки носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.    
свине : 5 дни                
 
Показания: Бройлери: 
Хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от: 
Pasteurella soo, 
Mycoplasma spp, 
Haemophilus 
gallinarum,Bordetella 
avium и Clamidia 
psittaci.                         
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членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 
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ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 
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маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Италия SINTOFARM S.P.A. 
Via Togliatti n.5 
42016 Guastalla  
(Reggio Emilia) 
ИТАЛИЯ 

DOXIFARM 50% Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
хиклат 500 
mg. 
(еквивалентно 
на 433,3 mg 
Doxiclina) за 1 
g. продукт 

Водоразтво
рим прах 

бройлери, 
свине 

вода за пиене Бройлери: 
25 mg 
доксицикли
н хиклат / 
на 1 kg 
телесно 
тегло (на 
3—5 дни)  
Свине: 20 
mg 
доксицикли
н хиклат/ 
на 1 kg 
телесно 
тегло на 5 
дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
бройлери: 6 дни            
Не се разрешава 
употребата при 
кокошки носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.    
свине : 4 дни                
 
Показания: Бройлери: 
Лечение и контрол на 
респираторно 
заболяване, 
причинено от  
Mycoplasma spp, 
Haemophilus 
paragallinarum, 
Escherichia coli. 
Ентерит, причинен от 
Clostridium perfringens 
и Clostridium colinum     

Италия INDUSTRIA 
ITAILIANA 
INTEGRATORI 
TREI SpA 
Via Affarosa n.4 
42010 Rio Saliceto 
(Reggio Emilia) 
ИТАЛИЯ 
 

DOXIPAN 54 Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
500 g. на 1 kg. 
продукт 

Водоразтво
рим прах 

бройлери, 
пуйки, свине 

вода за пиене Бройлери: 
10mg 
доксицикли
н / 1 kg 
телесно 
тегло            
Пуйки: 
20mg 
доксицикли
н / 1  kg 
телесно 
тегло            

Месо и вътрешни 
органи: 
бройлери: 3 дни            
Не се разрешава 
употребата при 
кокошки носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.    
пуйки : 10 дни свине: 
4 дни                            
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членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани
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Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Свине: 
10mg 
доксицикли
н/ 1 kg 
телесно 
тегло на 5 
дни 

Показания: 
Бройлери:Хронично 
респираторно 
заболяване.               
Пуйки:Респираторни и 
ставни синдроми, 
причинени от 
Mycoplasms и/или 
Staphilococcus 

Италия INTERVET ITALIA 
S.R.L. 
Via W. Tobagi n.7 
20068 Agrate 
Brianza (Milano) 
ИТАЛИЯ 

NAXOCET Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
хиклат 500 
mg. на 1 g. 
продукт 

Водоразтво
рим прах 

бройлери вода за пиене Бройлери: 
20mg 
доксицикли
н хиклат/ 1 
kg телесно 
тегло на 5 
дни               

Месо и вътрешни 
органи: 
бройлери: 8 дни            
Не се разрешава 
употребата при 
кокошки носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.    
 
Показания: Хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от 
Mycoplasma spp.            
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членка/ЕИП 

Заявител/ 
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лиценза за  
употреба 

Наименовани
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Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Литва DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

DOXYCYCLINE 
50 %, 
geriamieji 
milteliai 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Перорален 
прах 

Телета, Свине 
и домашни 
птици 

4–7 дни с водата 
за пиене 

Домашни 
птици: 40 
mg на 1 kg 
телесно 
тегло или 
200–400 g 
на 1 000 
литра вода 
за пиене, 
за 4–7 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
Домашни птици – 4 
дни. Не се разрешава 
употребата при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация.  
 
Показания За лечение 
на домашни птици: 
Орнитоза, причинена 
от Clamydia psittaci, 
колибактериоза, 
причинена от E. coli, 
ХРБ, причинена от  
Mycoplasma 
gallisepticum  

Литва Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Унгария 

DOXYPRIM 40 
% geriamieji 
milteliai 

Доксицикли
н хиклат 

400 mg/g Перорален 
прах 

Пилета, пуйки 
и прасета 

Трябва да се 
прилага за 
период от 5 дни 
при пилета и 
пуйки заедно с 
водата за пиене. 

Пилета и 
пуйки: 10–
20 mg 
доксицикли
н хиклат на 
1 kg 
телесно 
тегло на 
ден, 
приложени 
като 
пулсова 
доза, 
когато 
изискванат
а дневна 
доза се 

Месо и вътрешни 
органи: 
Ядливи тъкани на 
пилета и пуйки – 4 
дни. 
 
Показания: 
Показанията при 
пилета и пуйки 
включват:  Хронични 
респираторни 
заболявания 
(Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli), 
аеросакулит 
(Mycoplasma 
meleagridis), 
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Заявител/ 
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лиценза за  
употреба 
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ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

дава в 
ограничено 
количество 
вода, която 
се 
консумира 
от птиците 
в рамките 
на 4–8 часа 
или се дава 
непрекъсна
то като 67–
133 mg ml 
Доксицикл
ин хиклат 
на 1 литър 
вода за 
пиене. 

инфекциозен синовит 
(Mycoplasma 
synoviae), 
колибацилоза (E. coli), 
холера по птиците 
(Pasteurella multocida), 
бордетелоза при 
пуйките (Bordetella 
avium), инфекциозен 
ринит (Haemophilus 
paragallinarum), 
некротичен ентерит 
(Clostridium 
perfringens), 
хламидиоза 
(Chlamydia psittaci). 

Литва Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
НИДЕРЛАНДИЯ 

SOLUDOX 50 
%, geriamieji 
milteliai 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Перорален 
прах 

Прасета и 
пилета: 

Трябва да се 
прилага 
перорално с 
водата за пиене 
за период от 4 
дни. 

Пилета: 
10* mg 
доксицикли
н хиклат на 
1 kg 
телесно 
тегло на 
ден за 4 
дни; 20* 
mg 
доксицикли
н хиклат на 
1 kg 
телесно 
тегло на 
ден за 4 
дни. Най-
високата 

Показания: За 
лечение на инфекции, 
причинени от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин, като 
Pasteurella multocida и 
Ornithobacterium 
rhinotracheale при 
пилета. 

50/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
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употреба 
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ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

доза се 
препоръчва 
в случай на 
инфекции, 
причинени 
от щамове, 
които са 
умерено 
чувствител
ни 
(минималн
а 
инхибиторн
а 
концентрац
ия (MIC) до 
2 µg/ml), 
докато най-
ниската 
доза може 
да се 
използва 
за (високо) 
чувствител
но щамове 
(MIC до 
0,5–1,0 
µg/ml) 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Нидерландия DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ  

Doxycycline-
hyclaat 50% 

Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 500 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Телета, 
пилета, които 
не снасят 
яйца, и пуйки. 

Пилета, които не 
снасят яйца, и 
пуйки: 
Перорално с 
водата за пиене. 
Телесно тегло на 
ден за 4—7 дни. 

Пилета, 
които не 
снасят 
яйца, и 
пуйки: 20 
mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg  

Пуйки – месо: 28 дни.  
Пилета, които не 
снасят яйца - месо: 14 
дни.  
 
Показания: Пуйки:- 
Орнитоза, причинена 
от Chlamydia psittaci 
 - Колибацилоза, 
причинена от E. coli 
 - хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum  
 
Пилета, които не 
снасят яйца 
Колибацилоза, 
причинена от E. coli 

Нидерландия Dutch Farm 
Veterinary 
Pharmaceuticals 
B.V. 
Veemweg 1 
3771 MT 
Barneveld 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Doxycycline 
20% W.O. 

Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 200 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета, които 
не снасят 
яйца 

Перорално чрез 
водата за пиене. 
За 3 дни 

10 mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3 
дни 

Месо: 7 дни.  
 
Показания при 
пилета, които не 
снасят яйца: - 
Полиартрит, причинен 
от Mycoplasma 
synoviae; 
  - хронично 
респираторно 
заболяване, наред с 
други, причинени от 
Mycoplasma 
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Показания   

gallisepticum 
  - Колибацилоза, 
причинена от 
Escherichia coli 

Нидерландия DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

Doxycycline-
hyclaat 20% 

Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 200 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Телета, 
прасета, 
пилета и 
пуйки. 

Пилета и пуйки: 
Перорално с 
водата за пиене 
за 4—7 дни. 

Пилета и 
пуйки: 20 
mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло 

Пуйки – месо: 28 дни. 
Пилета – месо: 14 
дни, яйца: 10 дни. 
 
Показания при пуйки: 
- Орнитоза, 
причинена от 
Chlamydia psittaci 
 - Колибацилоза, 
причинена от E. coli 
 - хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum  
 
Показание при 
пилета: - 
Колибацилоза, 
причинена от E. coli 
- хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от 
Mycoplasma 
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Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

gallisepticum 

Нидерландия Dutch Farm 
International B.V. 
Nieuw Walden 112 
1394 PE 
Nederhorst den 
Berg 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Doxycycline 
20% W.O. 

Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 200 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета, които 
не снасят 
яйца 
(бройлери). 

Перорално с 
водата за пиене. 

10 mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3 
дни. 

Месо: 7 дни. Не 
прилагайте при 
пилета, които снасят 
яйца, предназначени 
за човешка 
консумация. 
Показание при 
пилета, които не 
снасят яйца: - 
Полиартрит, причинен 
от Mycoplasma 
synoviae; 
  - хронично 
респираторно 
заболяване, наред с 
други, причинени от 
Mycoplasma 
gallisepticum 
  - Колибацилоза, 
причинена от 
Escherichia coli. 
 

54/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

 

Нидерландия DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

Doxycycline-
hyclaat 50% 

Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 500 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Телета, 
прасета, 
пилета, които 
не снасят 
яйца. 

Пилета, които не 
снасят яйца: 
Перорално с 
водата за пиене 
за 4—5 дни. 

Пилета, 
които не 
снасят 
яйца: 20 
mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 4—5 
дни. 

Пилета, които не 
снасят яйца - месо: 14 
дни. 
 
Показания при 
пилета, които не 
снасят яйца: - 
Колибацилоза, 
причинена от E. coli 
  - хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Нидерландия DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

Doxycycline 
50% WSP 

Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 500 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета, които 
не снасят 
яйца. 

Пилета, които не 
снасят яйца: 
Перорално с 
водата за пиене. 

Пилета, 
които не 
снасят 
яйца: 25 
mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3—5 
дни. 

Пилета, които не 
снасят яйца - месо: 6 
дни.  
 
Показания при 
пилета, които не 
снасят яйца: - 
Респираторни 
инфекции, причинени 
от Mycoplasma spp (M. 
gallisepticum,  
 M.synoviae и M. 
meleagridis), E. coli и 
Haemophilus 
paragallinarum; 
 Ентерит, причинен от 
Clostridium perfringens 
и Clostridium colinum 
 
 

Нидерландия Interchemie 
Werken  
De Adelaar BV 
Hosterweg 26a 
5811 Ccastenray 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Doxy WS Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 200 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета, които 
не снасят 
яйца 
(бройлери). 

Перорално с 
водата за пиене. 

10 mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3 
дни. 

Месо: 7 дни.  
 
Показания при 
пилета, които не 
снасят яйца: - 
Полиартрит, причинен 
от Mycoplasma 
synoviae; 
  - хронично 
респираторно 
заболяване, наред с 
други, причинени от 
Mycoplasma 
gallisepticum 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

 - Колибацилоза, 
причинена от 
Escherichia coli. 
 

Нидерландия Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Soludox 50%  Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 500 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Прасета и 
пилета, които 
не снасят 
яйца. 

Пилета, които не 
снасят яйца: 
Перорално с 
водата за пиене. 

Пилета, 
които не 
снасят 
яйца: - 
Пастьорело
за, 
причинена 
от 
Pasteurella 
multocida: 
10 mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3—4  
дни. 
Инфекции, 
причинени 
от  
Ornithobact
erium 
rhinotrache
ale (ORT): 
20 mg 
доксицикли

Пилета, които не 
снасят яйца:- 
Пастьорелоза - месо: 
5 дни.- ORT – месо: 12 
дни. 
 
Не се разрешава 
употребата при 
пилета, чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3—4 
дни.  

Нидерландия Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Doxyfar 50%  Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 500 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Прасета и 
пилета, които 
не снасят 
яйца. 

Пилета, които не 
снасят яйца: 
Перорално с 
водата за пиене. 

 Пилета, 
които не 
снасят 
яйца: - 
Пастьорело
за, 
причинена 
от 
Pasteurella 
multocida: 
10 mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3—4  
дни. 
Респиратор
ни 
инфекции, 
причинени 
от  
Ornithobact
erium 
rhinotrache

Пилета, които не 
снасят яйца:- 
Пастьорелоза - месо: 
5 дни. 
- ORT – месо: 12 дни. 
Не се разрешава 
употребата при 
пилета, чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

ale (ORT): 
20 mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3—4 
дни. 

Нидерландия Kepro B.V. 
Maagdenburgstraa
t 38 
7421 ZE 
Deventer 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Doxy 200 
W.S.P. 

Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 200 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета, които 
не снасят 
яйца 
(бройлери). 

Перорално с 
водата за пиене. 

10 mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3 
дни. 

Месо: 7 дни. 
Не се разрешава 
употребата при 
пилета, чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
 
Показание: - 
Полиартрит, причинен 
от Mycoplasma 
synoviae; 
  - хронично 
респираторно 
заболяване, наред с 
други, причинени от 
Mycoplasma 
gallisepticum 
  - Колибацилоза, 
причинена от 
Escherichia coli. 

59/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Нидерландия Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Soludox 50%  Доксицикли
н хиклат 

За един грам 
прах: 500 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Прасета и 
пилета, които 
не снасят 
яйца. 

Пилета, които не 
снасят яйца: 
Перорално с 
водата за пиене. 

Пилета, 
които не 
снасят 
яйца: 10 
mg 
доксицикли
н хиклат на 
kg телесно 
тегло на 
ден за 3—4 
дни. 

Пилета, които не 
снасят яйца - месо: 5 
дни. 
 
Показание: - 
Пастьорелоза, 
причинена от 
Pasteurella multocida: 

Нидерландия Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Karidox 10% 
Oral Solution  

Доксицикли
н хиклат 

За 1 ml: 100 
mg 
доксициклин 
(като хиклат). 

Перорален 
разтвор 

Пилета и 
пилета 
(бройлери): 

Пилета 
(бройлери): 
Перорално с 
водата за пиене. 

Пилета 
(бройлери)
: 10—20 
mg 
доксицикли
н на kg 
телесно 
тегло на 
ден за 3—5 
дни. 

Пилета (бройлери) – 
месо: 7 дни.  
 
Показание: 
Превенция и лечение 
на хронични 
респираторни 
заболявания и 
микоплазмоза, 
причинени от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Нидерландия Huvepharma, 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
БЕЛГИЯ 

HydroDoxx 500 
mg/g 

Доксицикли
н хиклат 

За 1 g: 500 mg 
доксициклин 
хиклат. 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета и 
пилета 
(бройлери): 

Пилета 
(бройлери): 
Перорално с 
водата за пиене. 

Пилета 
(бройлери)
: 20 mg 
доксицикли
н на kg 
телесно 
тегло на 
ден за 3—5 
дни. 

Пилета (бройлери) – 
месо: 6 дни.  
 
Не се разрешава 
употребата при 
пилета, чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Нидерландия CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Soldoxin  Доксицикли
н хиклат 

За 1 ml: 100 
mg 
доксициклин 
(като хиклат). 

Перорален 
разтвор 

Пилета и 
пилета 
(бройлери): 

Пилета 
(бройлери): 
Перорално с 
водата за пиене. 

Пилета 
(бройлери)
:10—20 mg 
доксицикли
н на kg 
телесно 
тегло на 
ден за 3—5 
дни. 

Пилета (бройлери) – 
месо: 7 дни. 
 
Не се разрешава 
употребата при 
пилета, чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация.  
 
Показание: 
Превенция и лечение 
на хронични 
респираторни 
заболявания и 
микоплазмоза, 
причинени от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Полша DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

Doxymed 50 Доксицикли
н хиклат 
 

500 mg/g прах за 
перорален 
разтвор 

пилета  250—500 ml 
продукт/1000 
литър вода за 
пиене 

25 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни. Не се прилага 
при кокошки-носачки.  
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Полша Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Soludox 50% Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Перорален 
прах 

пилета  2 g продукт/ 100 
kg телесно тегло/ 
ден в случай на 
пастьорелоза или 
4 g продукт / 100 
kg телесно тегло/ 
ден в случай на 
инфекция с 
Ornithrobacterium 
rhinotracheale. 
 

 10 mg 
доксицикли
н хиклат/ 
kg телесно 
тегло/ ден 
в случай на 
пастьорело
за или 20 
mg 
доксицикли
н хиклат/ 
kg телесно 
тегло/ ден 
в случай на  
инфекция с 
Ornithrobac
terium 
rhinotrache
ale за 3—4 
дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни в случай на 
пастьорелоза.  
12 дни в случай на 
инфекция с 
Ornithrobacterium 
rhinotracheale.  
Не се прилага при 
кокошки-носачки.  

Полша Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
ИСПАНИЯ 

Hipradoxi-S Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

пилета  0,5—1,0 ml 
продукт/1 литър 
вода за пиене. 

50—100 mg 
доксицикли
н хиклат/ 1 
литър вода 
за пиене за 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни. Не се прилага 
при кокошки-носачки.  

Полша Oropharma n.v. 
Dijkstraat 30 
9140 Temse 
БЕЛГИЯ 

Ornicure  Доксицикли
н хиклат 

300 mg/4 g Перорален 
прах 

гълъби, 
папагали 

гълъби: 4g 
продукт/2 литра 
вода за пиене, 
папагали: 4 g 
продукт/ 0,5 
литър 

15 mg/ kg 
телесно 
тегло./ ден 
за 5 дни в 
случай на 
болест по 
папагалите 
или 
клинична 
орнитоза за 

Не се разрешава 
използването при 
гълъби, 
предназначени за 
човешка консумация. 
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ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

3—4 
седмици 

Полша Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
СЛОВЕНИЯ 

Doxiryl 50% Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g прах за 
перорален 
разтвор 

пилета 
(бройлери) 

25 mg 
доксициклин 
хиклат/kg 
телесно тегло/ден

25 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  

Полша S.P. Veterinaria SA 
Crta. Reus 
Vinyols Km 4.1 
Apartado 60 
Riudoms 43330 
(Tarragona) 
ИСПАНИЯ 

Doxivex 10% Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Концентрат 
за 
перорален 
разтвор 

пилета 
(бройлери) 

0,5—1,0 ml 
продукт/1 литър 
вода за пиене. 

50—100 mg 
доксицикли
н хиклат/ 1 
литър вода 
за пиене/ 
ден за 3—5 
дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  

Полша CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Oridox Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

пилета 
(бройлери) 

0,5—1,0 ml 
продукт/1 литър 
вода за пиене. 

10—20 
mg/доксиц
иклин 
хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден, 
за 3—5 
дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  

Полша Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 

Karidox Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

пилета 
(бройлери)  

0,5—1,0 ml 
продукт/1 литър 
вода за пиене. 

10—20 
mg/доксиц
иклин 
хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден, 
за 3—5 
дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 
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тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

ИСПАНИЯ 

Полша Drwalewskie 
Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjneg
o S.A. 
Grójecka 6 
05-651 Drwalew 
ПОЛША 

Doxymina 20% Доксицикли
н хиклат 

200 mg/g Перорален 
прах 

пилета 25—50 g 
продукт/1 литър 
вода за пиене 

10 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  

Полша V.M.D.n.v./ s.a. 
Hoge Muew 900 
2370 Arendonk 
БЕЛГИЯ 

Doxycycline 
hyclate 50% 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg прах за 
перорален 
разтвор 

пилета 25 mg 
доксициклин 
хиклат/kg 
телесно тегло/ден

25 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  

Полша INDUSTRIAL 
VETERINARIA S.A. 
Esmeralda, 19 - 4º 
08950 ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 
ИСПАНИЯ 
 

Doxinyl Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Перорален 
разтвор 

пилета 
(бройлери) 

 0,5—1,0 ml 
продукт/1 литър 
вода за пиене/ 
ден. 

50—100 mg 
доксицикли
н хиклат/ 1 
литър вода 
за пиене за 
3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  

Полша Biofaktor Sp. z 
o.o.(Skierniewice) 
Czysta 4 
96-100 
Skierniewice 
ПОЛША 

Doxycyclinum 
20% 

Доксицикли
н хиклат 

200 mg/ml прах за 
перорален 
разтвор 

плета, пуйки 25—50 g 
продукт/1 литър 
вода за пиене 

10 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни. 

1 Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  
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членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 
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ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Полша Tarchomińskie 
Zakłady 
Farmaceutyczne 
Polfa S.A. 
Fleminga 2 
03-176 Warszawa 
ПОЛША 

Doxycyclinum 
wet proszek 

Доксицикли
н хиклат 

200 mg/g прах за 
перорален 
разтвор 

пилета, пуйки 25—50 g прах/1 
литър вода за 
пиене. 

10 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  

Полша Sogeval 
Laboratoires 
200 route De 
Mayenne 
53 022 Laval 
Cedex ФРАНЦИЯ 

DOXYVAL 20% Доксицикли
н хиклат 

20 g/100 g Перорален 
прах 

пилета 
(бройлери) 

5 g продукт/ 100 
kg телесно тегло/ 
ден или 0,5 g / 1 
литър вода за 
пиене 

10 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
4 дни Не се прилага 
при кокошки-носачки.  

Полша Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
НИДЕРЛАНДИЯ 

Soludox 15% Доксицикли
н хиклат 

150 mg/g Перорален 
прах 

пилета, 
пуйки, 
гълъби, птици 
в клетка 

10—20 mg 
доксициклин 
хиклат/kg 
телесно тегло/ден

10-20 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден 
3—5 дни В 
случай на 
инфекция 
Chlamydia 
psittaci за 
30—45 дни. 

Месо и вътрешни 
органи: 
7 дни Не се 
разрешава 
използването при 
кокошки-носачки или  
гълъби, 
предназначени за 
човешка консумация.  

Португалия CEVA Saúde 
Animal –Produtos 
farmacêuticos e 
Imunológicos 
Lda. Ceva Saúde 
Animal Lda. 
Rua Doutor 
António 
Loureiro Borges 
9/9ª 9º A 
Miraflores 
1495-131 Algés 

DOXYPRIM 400 
mg / g Pó para 
Solução Oral 
para Suínos, 
Frangos e 
Perus. 

Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
хиклат 400 
mg/g 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Свине, 
Пилета, Пуйки 

За перорално 
приложение във 
водата за пиене 

Бройлери и 
пуйки : 20 
mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло за 5 
дни. 

Пилета (бройлери) 
месо и вътрешни 
органи: 5 дни; Месо и 
вътрешни органи на 
пуйки: 6 дни;  
 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

ПОРТУГАЛИЯ 

Португалия DIVASA FARMAVIC 
DE PORTUGAL 
Produtos e 
Equipamentos 
Veterinários 
Lda. Parque 
Empresarial de 
Vialonga 
Armazém nº 21 
Casal do Bagulho 
Granja de Alpriate 
2625-607 Vialonga 
ПОРТУГАЛИЯ 

DOXYVET-10 Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
хиклат 10g; 
бромексин 
хлоридрат 1g 

Перорален 
разтвор 

Говеда 
(Телета), 
Свине, 
Бройлери, 
Пуйки, Овце, 
Кози (ярета) 

За перорално 
приложение във 
водата за пиене  

Бройлери и 
пуйки : 
50—100 
mg/литър 
вода/ден, 
за 3-5 дни 
(Еквивален
тно на 
0,5—1 ml 
DOXIVET-
10 / литър 
на ден/ден 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни 

Португалия DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

VETADOXI 50 Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
хиклат 500 
mg/g 

Перорален 
прах 

Говеда 
(Телета), 
Свине и Птици 

За перорално 
приложение във 
водата за пиене, 
млякото или 
фуража 

25mg/Kg 
телесно 
тегло при 
птици; 
200g/1000L 
вода/ден 3-
5 дни; 
500g/1000L 
вода за 
пиене 
птици 

Месо и вътрешни 
органи: 
5 дни; Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Португалия S.P. Veterinaria SA 
Crta. Reus 
Vinyols Km 4.1 
Apartado 60 
Riudoms 43330 
(Tarragona) 
ИСПАНИЯ 

Hidrodox 10% 
Concentrado 
para solução 
oral para aves 
(frangos de 
carne) e suínos 

Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
(като хиклат) 
100 mg 

Концентрат 
за 
перорален 
разтвор 

Пилета(бройл
ери) и свине 

За перорално 
приложение във 
водата за пиене 

Бройлери: 
50 – 100 
mg 
Доксицикл
ин хиклат/L 
вода за 
пиене/ден 
(0,5—1,0 
ml ВМП/ 
Lвода за 
пиене /ден) 
3—5 дни.  

Птици (бройлери) 
месо и вътрешни 
органи: 7 дни Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 

Португалия Univete SA 
Rua D. Jerónimo 
Osório, 5 
B 1400-119 Lisboa 
ПОРТУГАЛИЯ 

UNIDOXINA 200 
mg/ml solução 
oral para suínos 
e aves 
 
 

Доксицикли
н хиклат 

Доксициклин 
(като хиклат) 
200 mg 

Перорален 
разтвор 

Пилета(бройл
ери) и свине 

За перорално 
приложение във 
водата за пиене 

Бройлери и 
пуйки : 20 
mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло за 5 
дни. 

Пилета (бройлери) 
месо и вътрешни 
органи: 7 дни Не се 
разрешава употребата 
при птици носачки, 
чиито яйца са 
предназначени за 
човешка консумация. 
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Показания   

Румъния DELOS IMPEX’ 96 
SRL 
17, Pictor Ştefan 
Luchian 
sector 2 
Bucharest 
РУМЪНИЯ 

Doxidem 20 Доксицикли
н хиклат 

 200 mg/ml 
доксициклин 
хиклат. 

Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици  
(не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 

Перорално  - 75 ml 
продукт/10
0 литра 
вода за 
пиене/ден 
за 3—5 
последоват
елни дни 
при млади 
домашни 
птици до 4 
седмици 
 
 '- 150 ml 
продукт/10
0 литра 
вода за 
пиене/ден 
за 3—5 
последоват
елно дни 
при 
възрастни 
домашни 
птици 
 

Месо и вътрешни 
органи: 28 дни  
 
Показания: 
Домашни птици За 
лечение на 
микоплазмоза, 
пастьорелоза, 
колибацилоза, 
стафилококоза. 
 
Хронично 
респираторно 
заболяване, 
инфекции, причинени 
от Pasteurella spp., 
Mycoplasma spp., 
Salmonella spp., E. 
coli., Haemophillus 
paragallinarium, 
Staphylococcus, 
хепатит, причинен от 
Campylobacter и 
дерматит. 
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Показания   

Румъния DELOS IMPEX’ 96 
SRL 
17, Pictor Ştefan 
Luchian 
sector 2 
Bucharest 
РУМЪНИЯ 

Doxidem 50 Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат  

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици  
(не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
 
Прасета  

Перорално  
(вода за пиене) 

- 20—40 
mg от 
продукта/k
g телесно 
тегло/ден 
за 5 
последоват
елни дни, 
през 
устата;   
 
'- 200—300 
g от 
продукта/1
000 литра 
вода за 
пиене за 5 
последоват
елни дни   

Месо и вътрешни 
органи: 28 дни  
 
Показания: Хронично 

респираторно 

заболяване, 

инфекции, причинени 

от Pasteurella spp., 

Mycoplasma spp., 

Salmonella spp., E. 

coli., Haemophillus 

paragallinarium, 

Staphylococcus, 

хепатит, причинен от 

Campylobacter и 

дерматит и други 

заболявания, 

причинени от 

микроорганизми, 

чувствителни към 

доксициклин. 
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Показания   

Румъния DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 

Doxycycline 
50% WSP 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат  

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици (не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
Телета 
Прасета  

Перорално  
(вода за пиене) 

40 mg /kg 
телесно 
тегло или 
200—400 
g/1000 
литра вода 
за пиене за 
4—7 дни 

Месо и вътрешни 
органи: Домашни 
птици 4 дни  
 
Показания: - 
Орнитоза, причинена 
от Chlamydia psittaci 
при пуйки; 
'- Колибацилоза, 
причинена от E. coli 
при пилета и пуйки; 
'- хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от  
Mycoplasma 
gallisepticum при 
пилета и пуйки; 

Румъния FRANVET 
ZI d'Etriche-Route 
d'Avire 
BP 103 
49500 Segré 
Cedex 
ФРАНЦИЯ 
 
 

Doxy 5 Franvet  Доксицикли
н хиклат 

50 mg/g 
доксициклин 
(като хиклат). 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици (не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
Телета 
Прасета 

Перорално (вода 
за пиене или 
течен фураж) 

1 g 
продукт1 
литър вода 
за 
пиене/ден 
за 3—5 дни 
при 
домашни 
птици на 
възраст до 
2 седмици  
- 2 g 
продукт/1 
литър вода 
за пиене 
/ден за 3—
5 дни при 

Месо и вътрешни 
органи: Домашни 
птици 4 дни  
 
Показания: За 
превенция и лечение 
на респираторни 
инфекции, причинени 
от микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

домашни 
птици на 
възраст 
над 2 
седмици 

Румъния INDUSTRIA 
ITAILIANA 
INTEGRATORI 
TREI SpA 
Via Affarosa n.4 
42010 Rio Saliceto 
(Reggio Emilia) 
ИТАЛИЯ 
 

Doxipan 20 Доксицикли
н хиклат 

200 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
прасета 

Перорално (вода 
за пиене) 

5—7,5 g 
продукт за 
всеки 10 
литра вода 
за пиене 

Месо и вътрешни 
органи: Домашни 
птици 5 дни  
 
Показания: Хронични 
респираторни 
заболявания и 
свързаните с тях 
инфекции. 

Румъния PHYLAXIA PHARMA 
LTD 
1103 Budapest 
Gergely u.79  
УНГАРИЯ 
 

Doxyphyl SP 
A.U.V. 

Доксицикли
н хиклат 

300 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
(пилета, 
кокошки 
пуйки) 

Перорално (вода 
за пиене) 

10 mg/kg 
телесно 
тегло за 3-
5 дни или 
100 mg 
продукт/1 
литър вода 
за пиене 

Пилета, кокошки: 7 
дни Пуйки: 7 дни (не 
се разрешава 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация)  
 
Показания: За 
превенция и лечение 
на няколко 
бактериални 
инфекции. 

71/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Румъния LABORATORIOS 
SYVA S.A. 
Avda. Parroco 
Pablo Diez, 49-57 
24010 Leon 
ИСПАНИЯ 
 

Syvadox 10% Доксицикли
н хиклат 

100 mg/1 ml 
доксициклин 
(като хиклат). 

Перорален 
разтвор 

Пилета (не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 

Перорално (вода 
за пиене) 

50—100 mg 
Доксицикл
ин / 1 
литър вода 
за пиене / 
ден 
(еквивален
тно на 
0,5—1,0 ml 
продукт/ 1 
литър вода 
за пиене / 
ден) за 3—
5 дни 

Пилета 7 дни (не се 
разрешава употреба 
при животни, чиито 
яйца са 
предназначени за 
човешка консумация)  
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронични 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза – 
причинени от 
гореспоменати 
микроби, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Румъния VMD 
Berendonk 74 
2370 Arendonk 
БЕЛГИЯ 
 

Doxyveto 50S Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
(като хиклат). 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици, Свине, 
телета, агнета 

Перорално (вода 
за пиене или 
фураж) 

20 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло /ден 
във водата 
за пиене 
или 300 g 
продукт/ 
1000 литра 
вода за 
пиене или 
600 g 
/1000 kg 
фураж за 
3—5 дни 

Домашни птици 8 дни  
 
Показания: Хронично 
респираторно 
заболяване 
(Mycoplasma 
gallisepticum), 
Орнитоза (Chlamidia 
psittaci), Инфекциозен 
синовит (Mycoplasma 
synoviae), Холера по 
птиците (Pasteurella 
multocida).     
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Румъния CHEMIFARMA 
S.p.A 
Via Don Eugenio 
Servadei 16 
47100 Forli 
ИТАЛИЯ 
 

Doxiciclina 50% Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин  

Водоразтво
рим прах 

Бройлери 
свине 

Перорално (през 
устата с водата 
за пиене или 
течния фураж) 

40 g 
продукт/10
0 kg 
телесно 
тегло (20 
mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло), 
отговарящи 
на около 
15—30 g 
продукт/10
0 литра 
вода за 3—
5 дни. 

Бройлери 5 дни  
 
Показания: Хронично 
респираторно 
заболяване и други 
респираторни 
заболявания, особено 
тези, причинени от 
Pasteurella spp., 
Mycoplasma spp., 
Haemophilus 
gallinarium, Bordetella 
avium и Chlamidia 
psittaci. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Румъния Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, УНГАРИЯ 

Doxiprim 40% 
Soluble Powder  

Доксицикли
н хиклат 

400 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Водоразтво
рим прах 

Пилета, пуйки 
(не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
Свине 

Перорално (вода 
за пиене) 

20 mg 
доксицикли
н хиклат 
/kg телесно 
тегло  

Пилета и пуйки 4 дни 
(не се разрешава 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация)  
 
Показания: лечение 
на респираторни, 
интестинални и 
системни инфекции, 
причинени от 
организми, 
чувствителни към 
доксициклин. 
Хронично 
респираторно 
заболяване 
(Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli), 
аеросакулит 
(Mycoplasma 
meleagridis), 
инфекциозен синовит 
(Mycoplasma 
synoviae), холера по 
птиците (Pasteurella 
multocida), 
инфекциозен ринит 
(Haemophilus 
paragallinarum),  
колибацилоза (E. coli), 
бордетелоза при 
пуйките (Bordetella 
avium), некротичен 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

ентерит (Clostridium 
perfringens), 
хламидиоза 
(Chlamydia psittaci).  
Превенция на 
вторични бактериални 
инфекции, породени 
от стресови условия, 
ваксинация, смяна на 
мястото за обитаване, 
транспорт. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Румъния Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
СЛОВЕНИЯ 

Doxyril 50% Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици (не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
Свине 

Перорално (вода 
за пиене) 

25 mg 
доксицикли
н хиклат 
/kg телесно 
тегло за 3 
до 5 
последоват
елни дни 

Домашни птици 4 дни 
(не се разрешава 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация)  
 
Показание: Инфекции 
на дихателните 
пътища, причинени от 
Mycoplasma spp. (M. 
gallisepticum, M. 
synoviae и M. 
melagridis), E. coli, 
Haemophylus 
paragallinarium и 
Ornithobacterium 
rhinotracheale. 
Ентерит, причинен от 
Clostridium perfringens 
и Clostridium colinum. 
Сепсис, причинен от 
Pasteurella multocida. 

Румъния CEVA SANTE 
ANIMALE 
ROMANIA SRL 
5 Chindiei , sector 
4, 
Bucharest 
РУМЪНИЯ 
 

Doxyvit 50% 
WSP 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици (пилета 
и пуйки) (не 
се разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
Прасета 

Перорално (вода 
за пиене) 

15 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло за 5 
последоват
елни дни 
или 2 g 
продукт 
/10 литра 
вода за 
пиене и 

Домашни птици 
(пилета и пуйки) 7 
дни (не се разрешава 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация)  
 
Показания: 
Колибацилоза, 
хронично 
респираторно 
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Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани
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Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

еквивалент
но на 100 
mg 
доксицикли
н /литър 
вода за 
пиене 

заболяване и 
микоплазмоза, 
Clostridium 
perfringens, 
хламидиоза, 
инфекциозен ринит, 
причинени от 
Bordetella avium. 

Румъния Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Karidox  100 
mg/ml oral 
solution for use 
in drinking 
water for 
chickens and 
pigs 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml 
доксициклин 
(като хиклат). 

Перорален 
разтвор 

Домашни 
птици 
(пилета) (не 
се разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
прасета 

Перорално (вода 
за пиене) 

10—20 mg 
доксицикли
н /kg 
телесно 
тегло за 
3—5 дни. 

Домашни птици 
(пилета)  дни (не се 
разрешава употреба 
при животни, чиито 
яйца са 
предназначени за 
човешка консумация)  
 

Показания: 
Превенция и лечение 
на хронични 
респираторни 
заболявания и 
микоплазмоза, 
причинени от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 
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Заявител/ 
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лиценза за  
употреба 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Румъния S.C. VIM 
SPECTRUM SRL 
409 Sighisoarei 
Targu Mures 
РУМЪНИЯ 

Vidoxim 10% 
powder for oral 
solution for pigs 
and poultry  

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици (не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
Свине 

Перорално (вода 
за пиене) 

1000 g 
продукт/10
00 литра 
вода за 
пиене за 5 
дни 

Домашни птици 10 
дни (не се разрешава 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация)  
 

Показания: 
Инфекции, причинени 
от Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophilus 
paragallinarum и 
Pasteurella multocida 

Румъния S.C. VIM 
SPECTRUM SRL 
409 Sighisoarei 
Targu Mures 
РУМЪНИЯ 

Vidoxim 100% 
powder for oral 
solution for pigs 
and poultry  

Доксицикли
н хиклат 

1 000 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици (не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
Свине 

Перорално (вода 
за пиене) 

100 g 
продукт/10
00 литра 
вода за 
пиене за 5 
дни 

Домашни птици 10 
дни (не се разрешава 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация)  
 
Показания: 
Инфекции, причинени 
от M. gallisepticum, E. 
coli, Bordetella avium, 
Haemophilus 
paragallinarum и P. 
multocida 
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Показания   

Румъния CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Oridox 
(Soldoxin) 100 
mg/ml oral 
solution for use 
in drinking 
water for 
chickens and 
pigs 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml 
доксициклин 
(като хиклат). 

Перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) 
(не се 
разрешава 
употреба при 
животни, 
чиито яйца са 
предназначен
и за човешка 
консумация) 
Прасета 

Перорално (вода 
за пиене) 

10-20 mg 
доксицикли
н /kg 
телесно 
тегло за 
3—5 дни. 

Домашни птици 
(пилета) 7 дни (не се 
разрешава за 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са за човешка 
консумация) 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване и 
микоплазмоза, 
причинени от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Румъния Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
БЕЛГИЯ 

HydroDoxx 500 
mg/g Water 
Soluble Powder 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
Прасета (за 
угояване) 

Перорално (вода 
за пиене) 

20 mg 
доксицикли
н  
(хиклат)/kg 
x 3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета: 6 дни 
Не се разрешава 
употребата при птици 
носачки, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация. 
 

Показания: 
Пилета (бройлери) 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.   
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Румъния CEVA PHYLAXIA 
VETERINARY 
BIOLOGICALS CO. 
LTD. 
1107 Budapesta 
Szallas u.5 
УНГАРИЯ 
 

Doxivit 100  Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

100 mg/g 
доксициклин 
хидрохлорид  

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици 
(пилета, 
пуйки и 
гъски) 
прасета 

Перорално (вода 
за пиене) 

10 mg 
доксицикли
н 
хидрохлори
д/kg 
телесно 
тегло на 
ден за 5 
дни  

Домашни птици) 7 дни 
(не се разрешава 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация)  
 

Показания: 
Хронично 
респираторно 
заболяване 
(Mycoplasma 
gallisepticum , E. Coli),  
инфекциозен ринит 
(Haemophylus 
paragallinarum), 
холера по птиците 
(Pasteurella multocida), 
колибацилоза (E. 
Coli), аеросакулит 
(Mycoplasma 
maleagridis), 
хламидиоза (Chlamidia 
psittaci), некротичен 
ентерит (Clostridium 
perfringens).  

Румъния PHARMATEKA BT 
1046 Budapest 
Szigyarto u. 10 / 
20 Kossuth Str. 
Pusztaberki, 2658 
УНГАРИЯ 

DOXY H 10% Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

100 mg/g 
доксициклин 
хидрохлорид 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици  

Перорално (вода 
за пиене) 

1 g 
продукт/1 
литър вода 
за пиене за 
3—5 дни  

Домашни птици 10 
дни (не се разрешава 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация)  
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 
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дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Румъния s.c. romvac 
company s.a.Şos. 
Centurii, nr. 7 
Voluntari  
РУМЪНИЯ 

Doxiciclina 10% Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

100 mg/g 
доксициклин 
хидрохлорид 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици, 
включително 
гълъби, 
прасета, 
говеда 
(телета) 

Перорално (вода 
за пиене) 

2 g 
продукт/10 
kg телесно 
тегло/ден 
за 5—8 дни 

Домашни птици 
(пилета) 5 дни (не се 
разрешава употреба 
при животни, чиито 
яйца са 
предназначени за 
човешка консумация) 

Румъния S.C. Crida pharm 
s.r.l 
2 Intrarea 
Vagonetului 
 Bl. 101, Ap. 47, 
sector 6 
Bucharest 
РУМЪНИЯ 

Doxicol 60% Доксицикли
н 
хидрохлори
д 

600 mg/g 
доксициклин 
хидрохлорид 

Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици  
прасета 

Перорално (вода 
за пиене или 
фураж) 

бройлери 
0—14 дни: 
50g/1000 
литра вода; 
бройлери 
15—28 
дни: 
100g/1000 
литра 
вода;бройл
ери 29—35 
дни: 
120g/1000 
литра вода; 

Домашни птици 5 дни 
(не се разрешава 
употреба при 
животни, чиито яйца 
са предназначени за 
човешка консумация)  
 
Показания: 
превенция и лечение 
на колибацилоза, 
респираторни 
заболявания, 
микоплазмоза  
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членка/ЕИП 

Заявител/ 
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лиценза за  
употреба 
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на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Словения Novartis Veterina 
d.o.o. 
Verovškova 57 
1000 Ljubljana 
СЛОВЕНИЯ 

 

DOXYRIL 50% Доксицикли
н хиклат 

50%  
(500 mg/g) 

Прах за 
перорален 
разтвор 

прасета, 
домашни 
птици 

Прасета и 
домашни птици: 
веднъж дневно, 
три до пет 
последователни 
дни във водата за 
пиене 

Прасета: 
20 mg 
доксицикли
н хиклат на 
1 kg 
телесно 
тегло; 
Домашни 
птици 25 
mg 
доксицикли
н хиклат ма 
1 kg 
телесно 
тегло 

Месо и вътрешни 
органи: 
домашни птици: 4 
дни;  
 
 
Показания: 
респираторни 
инфекции (M 
gallisepticum, M, 
synoviae в M, 
melagridis), Escherichia 
coli, Haemophilus 
paragallinarum,   
Ornithobacterium 
rhinotracheale; 
Ентерит (Clostridium 
perfringens и 
Clostridium colinum; 
Сепсис (Pasteurella 
multocida) 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани
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Междунар

одно 
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дозова 
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тична 
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Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Словашка 
република 

Trei Bio 
pharmaceutical 
division, Industria 
Italiana Integratori 
Trei 
Via Affarosa n.4 
42010 Rio Saliceto 
(Reggio Emilia) 
ИТАЛИЯ 

DOXIPAN 20 
plv.sol. ad 
us.vet. 

Доксицикли
н хиклат 

20 g/100 g Водоразтво
рим прах 

Телета, 
прасета, 
домашни 
птици – 
бройлери, 
пуйки 

За 5 дни във 
водата за пиене 

Домашни 
птици – 
бройлери: 
5—7,5 g 
продукт/10 
литра вода 
за пиене 
Пуйки:10-
20mg 
активно 
вещество/т
елесно 
тегло 
съответства
що на 50-
100 g 
продукт/10
0 литра 
вода за 
пиене 
Телета, 
прасета: 10 
mg активно 
вещество/т
елесно 
тегло/ден 
съответства
що на 0,5 g 
продукт/10 
kg телесно 
тегло 

Месо: Бройлери 5 дни, 
пуйки 10 дни,  
 
Показания: Бройлери: 
хронични 
респираторни 
заболявания и 
свързаните с тях 
инфекции.  
Пуйки: Инфекции, 
причинени от грам-
положителни и грам-
отрицателни микроби, 
микоплазми, 
чувствителни към 
доксициклин, особено 
респираторен и ставен 
синдром, причинени 
от микоплазма и/или 
стафилококи   
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 
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ано име 

Количество 

на активната 
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дозова 

единица, в 
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маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Словашка 
република 

DIVASA-
FARMAVIC, S.A. 
CTRA. SANT 
HIPOLIT, KM. 71 
08503 GURB – VIC 
ИСПАНИЯ 

DOXIVET 10% 
plv.sol. a.u.v. 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици: 
(пилета и 
пуйки), 
говеда и 
свине 

За 4—5 дни във 
водата за пиене 

0,5 ml 
продукт/ 
литър вода 
за пиене 

Месо: 5 дни                   
 
Показания: Лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза, 
ензоотична пневмония 
по прасенцата, 
бронхопневмонии, 
хламидиази, 
неспецифични 
диарии. 

Словашка 
република 

Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
СЛОВЕНИЯ 

DOXYRIL 500 
mg/g prášok na 
perorálny 
roztok ad 
us.vet. 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g Водоразтво
рим прах 

Прасета, 
бройлери 

за 3 до 5 
последователни 
дни във водата за 
пиене 

Прасета: 
20 mg 
доксицикли
н хиклат 
/kg телесно 
тегло        
Бройлери: 
25 mg 
доксицикли
н хиклат 
/kg телесно 
тегло 

Ядливи тъкани: 
Бройлери 4 дни.  
 
Показания Лечение на 
инфекции, причинени 
от микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин, и най-
вече: Бройлери: 
Инфекции на 
дихателните пътища, 
причинени от 
Mycoplasma spp. 
(M.gallisepticum, 
M.synoviae и 
M.meleagridis), 
Escherichia coli, 
Haemophilus 
paragallinarum и 
Ornithobacterium 
rhinotracheale, 
ентерит, причинен от 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Clostridium perfringens 
и Clostridium colinum, 
сепсис, причинен от 
Pasteurella multocida 

85/106 
 



Държава-
членка/ЕИП 
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форма 

Вид животни Честота и начин 
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(карентни срокове)  

 
Показания   

Словашка 
република 

Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Унгария 

DOXYVIT 40% 
plv.sol. 

Доксицикли
н хиклат 

40 g/100 g Водоразтво
рим прах 

Домашни 
птици: 
(пилета и 
пуйки) и 
свине 

3—5 дни във 
водата за пиене, 
домашни птици, 
прасета: във 
водата за пиене, 
във фуража 

Пилета и 
пуйки:10-
20 mg 
активен 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло)/ден, 
продължит
елно 
лечение: 1 
g 
продукт/3
—6 литра 
вода за 
пиене , 
продължит
елно 
лечение. 
25—50 mg 
продукт/kg 
телесно 
тегло(10-
20 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло) във 
водата за 
пиене 

Месо на пилета и 
пуйки: 4 дни,  
 
Показания: Лечение и 
профилактика на 
респираторни, 
интестинални и 
системни инфекции, 
причинени от 
организми, 
чувствителни към 
доксициклин. Пилета, 
пуйки: хронично 
респираторно 
заболяване 
(Mycoplasma 
gallisepticum, E.coli), 
аеросакулит 
(M.meleagridis), 
инфекциозен синовит 
(M.synoviae), холера 
по птиците (P. 
multocida), 
бордетелоза по 
пуйките (Bordetella 
avium), инфекциозен 
ринит (Haemophilus 
paragallinarum), 
колибацилоза (E.coli), 
некротичен ентерит 
(Clostridium 
prefringens), 
хламидиоза (CH. 
psittaci),  
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Показания   

Словашка 
република 

Tekro, spol. s.r.o., 
Višňová 2/484, 140 
00 Praha 4, Чешка 
република 

Meditek DOX 
100 plv.sol. ad 
us.vet. 

Доксицикли
н хиклат 

100 g/1000 g Водоразтво
рим прах 

Бройлери, 
прасета 

3—5 дни във 
водата за пиене 

Бройлери: 
10 mg 
доксицикли
н хиклат/kg 
телесно 
тегло 
(отговарящ
о на 1 kg 
продукт/10
00 литра 
вода за 
пиене)  

Месо от бройлери и 
прасета: 7 дни  
 
Показания: Лечение и 
превенция на 
респираторни и 
гастроинтестинални 
заболявания, 
причинени от 
организми, 
чувствителни към 
доксициклин: 
бройлери: хронично 
респираторно 
заболяване, 
микоплазмоза, 
аеросакулит, синовит, 
пастьорелоза, 
инфекциозна холера, 
колибацилоза, 
хламидиоза, 
некротичен ентерит 
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Показания   

Словашка 
република 

Pharmagal s.r.o., 
Murgašova 5, 949 
01 Nitra, 
Словашка 
република 

DOXYGAL 
plv.sol. ad 
us.vet. 

Доксицикли
н хиклат 

5 g/100 g Водоразтво
рим прах 

Прасета, 
домашни 
птици, телета, 
зайци 

Домашни птици: 
превенция 5 дни, 
лечение 3 дни, 
във водата за 
пиене Прасета, 
телета, зайци: 5 
дни във водата за 
пиене, във 
фуража 

Домашни 
птици: 
Превенция: 
50 mg 
активно 
вещество/1 
литър вода 
за пиене (1 
g 
продукт/1 
литър 
вода), 
лечение: 
100 mg 
активно 
вещество/1 
литър вода 
(2 g 
продукт/1 
литър 
вода) 

Месо от птици и 
зайци: 7 дни  
 
Показания: Домашни 
птици: Хронично 
респираторно 
заболяване 
(микоплазмоза), 
колибацилоза                

Словашка 
република 

COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
ФРАНЦИЯ 

RONAXAN 5 % 
plv.sol. ad 
us.vet. 

Доксицикли
н хиклат 

5 g/100 g Водоразтво
рим прах 

Прасета, 
домашни 
птици, телета 

Превенция 1—3 
дни, лечение: 3—
5 дни във водата 
за пиене, във 
фуража  

10 mg 
активно 
вещество/k
g телесно 
тегло/ден 
(1 g 
продукт/5 
kg телесно 
тегло/ден) 
Домашни 
птици: - на 
възраст 
под 2 
седмици: 1 
g 

Месо от домашни 
птици 4 дни 
 
Показания: Домашни 
птици: Превантивно и 
същинско лечение на 
респираторни 
инфекции  
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Показания   

продукт/ли
тър вода за 
пиене/ден, 
- на 
възраст 
над 2 
седмици: 2 
g/литър 
вода/ден 

Словашка 
република 

Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
ИСПАНИЯ 

KARIDOX 100 
mg/ml roztok 
pre podávanie 
hydine a 
ošípaným 
perorálne v 
pitnej vode 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Водоразтво
рим прах 

Пилета 
(бройлери), 
прасета 

 Бройлери: 3—5 
дни, Прасета: 5 
дни във водата за 
пиене 

Бройлери: 
10—20 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден, 
(0,5—1,0 
ml 
продукт/ли
тър вода за 
пиене),  

Месо и вътрешни 
органи: Пилета 
(бройлери) 7 дни,  
 
Показания: Пилета 
(бройлери): 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRD) и 
микоплазмоза, 
причинена от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин.  
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Словашка 
република 

CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

ORIDOX 100 
mg/ml roztok 
pre podávanie 
hydine a 
ošípaným 
perorálne v 
pitnej vode 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml Водоразтво
рим прах 

Пилета 
(бройлери), 
прасета 

Бройлери: 3—5 
дни, Свине: 5 дни 
във водата за 
пиене 

Бройлери: 
10—20 mg 
доксицикли
н/kg 
телесно 
тегло/ден, 
(0,5—1,0 
ml 
продукт/ли
тър вода за 
пиене),  

Месо и вътрешни 
органи: Пилета 
(бройлери) 7 дни,  
 
Показания Пилета 
(бройлери): 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRD) и 
микоплазмоза, 
причинена от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин.  

Обединено 
кралство 

Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Karidox 
100mg/ml Oral 
Solution for use 
in drinking 
water for 
Chickens and 
Pigs 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml 
доксициклин 
(като 
доксициклин 
хиклат). 

Перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
прасета 

Перорално (вода 
за пиене) 

10—20 mg 
доксицикли
н /kg x 3—
5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета (бройлери) 7 
дни 
 
Показания: ПИЛЕТА 
(БРОЙЛЕРИ): 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRD) и 
микоплазмоза, 
причинена от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

Обединено 
кралство 

CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
ИСПАНИЯ 

Soldoxin 
100mg/ml Oral 
Solution for use 
in drinking 
water for 
chickens and 
pigs 

Доксицикли
н хиклат 

100 mg/ml 
доксициклин 
(като 
доксициклин 
хиклат). 

Перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери)и 
Прасета 

Перорално (вода 
за пиене) 

10—20 mg 
доксицикли
н /kg x 3—
5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета (бройлери): 7 
дни 
 
 
Показания: ПИЛЕТА 
(БРОЙЛЕРИ): 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване (CRD) и 
микоплазмоза, 
причинена от 
микроорганизми, 
чувствителни към 
доксициклин. 

Обединено 
кралство 

Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
БЕЛГИЯ 

HydroDoxx 500 
mg/g Water 
Soluble Powder 

Доксицикли
н хиклат 

500 mg/g 
доксициклин 
хиклат 

Прах за 
перорален 
разтвор 

Пилета 
(бройлери) и 
Прасета (за 
угояване) 

Перорално (вода 
за пиене) 

20 mg 
доксицикли
н  
(хиклат)/kg 
x 3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 
Пилета: 6 дни 
 
 
Показания: Пилета 
(бройлери): 
Превенция и лечение 
на хронично 
респираторно 
заболяване, 
причинено от 
Mycoplasma 
gallisepticum.   
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Държава-
членка/ЕИП 

Заявител/ 
Притежател на 
лиценза за  
употреба 

Наименовани

е на продукта 
Междунар

одно 

непатентов

ано име 

Количество 

на активната 

субстанция в 

дозова 

единица, в 

%, за даден 

обем или 

маса 

Фармацев

тична 

форма 

Вид животни Честота и начин 

на приложение 
Препоръч

ителна 

доза 

Карентен срок 
(карентни срокове)  

 
Показания   

ОБЕДИНЕНО 
КРАЛСТВО 

VMD NV, HOGE 
MAUW 
900-2370 
Arendonk 
БЕЛГИЯ 

Doxyveto 50 s 
plus 

Доксицикли
н хиклат 

50% т/т 
доксициклин 
хиклат 

Прах за 
перорално 
приложени
е 

Пилета, които 
не снасят 
яйца 

Перорално (вода 
за пиене) 

25 mg 
доксицикли
н  
(хиклат)/kg 
x 3—5 дни 

Месо и вътрешни 
органи: 6 дни 
 
 
Показания: 
Респираторни 
инфекции, причинени 
от Mycoplasma spp., E. 
coli и Haemophilus 
paragallinarum. 
Ентерит, причинен от 
Clostridium perfringens 
и Clostridium colinum 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 
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ОБЩО РЕЗЮМЕ НА НАУЧНАТА ОЦЕНКА ЗА 
ВОДОРАЗТВОРИМИ ПРАХОВЕ И ПЕРОРАЛНИ РАЗТВОРИ, 
СЪДЪРЖАЩИ ДОКСИЦИКЛИН ХИКЛАТ, ПОКАЗАН ЗА 
УПОТРЕБА ПРИ ДОМАШНИ ПТИЦИ (вж. Приложение I) 

 

1. Въведение 

Водоразтворимите прахове и перорални разтвори, съдържащи доксициклин хиклат, показан за 

употреба при домашни птици и предназначени за употреба чрез питейната вода, се използват за 

лечение на дихателни и гастроинтестинални инфекции, причинени от различни бактериални 

патогени, чувствителни към доксициклин. 

Доксициклин е тетрациклинов дериват с приложения, подобни на тези на тетрациклина. Всички 

тетрациклини имат широк спектър на действие, който включва грам-положителни и грам-

отрицателни бактерии, хламидии, рикетсии, микоплазми и спирохети. В сравнение с други 

тетрациклини, доксициклин има тенденция към по-голяма активност срещу някои от тези видове. 

Това е главно бактериостатичен антибиотик и неговият основен механизъм на действие е върху 

инхибиране синтеза на белтъци.  

Обединеното кралство изразява опасения, че разликите в дозировката, дозовия обхват, 

продължителността на лечение и карентните срокове, установени на територията на Европейския 

съюз за всички дози на водоразтворимите прахове и перорални разтвори, съдържащи 

доксициклин хиклат, показани за употреба при домашни птици и предназначени за употреба чрез 

питейната вода, могат да представляват потенциален сериозен риск за здравето както на 

животните, така и на човека, и изисква от Комитета да даде своето становище по въпроса.   

Процедурата включва 179 ветеринарномедицински продукта, разрешени или в очакване на 

лиценз в различни държави-членки на Европейския съюз (вж. Приложение I).  

 

2. Обсъждане на наличните данни 

От общите данни, представени от заявителите/притежателите на лиценз за употреба, само 

деветнадесет от отговорите са с пълни досиета, разработени в съответствие с член 12, параграф 3 

от Директива 2001/82/ЕО. Девет от отговорите са с общи досиета, разработени в съответствие с 

член 13 от Директива 2001/82/ЕО. За четири от отговорите предоставената писмена информация 

не съдържа данни, отнасящи се до въпросите, повдигнати от CVMP. Един от отговорите е получен 

след посочения краен срок за подаване, поради което не е приет и CVMP извършва оценката си, 

без да отчита специфичните данни на продукта.    

Наличните данни показват, че съответните ветеринарномедицински продукти са разрешени или 

са в очакване на лицензи чрез различни процедури за издаване на лиценз за употреба 

(процедури по взаимно признаване или национални процедури) и по различни правни основания 

(пълно, общо и информирано съгласие).  

Отбелязано е, че някои части на предоставените данни са идентични, но са представени от 

различни ПРУ. 

Само за гореспоменатите деветнадесет отговора, които съдържат пълни досиета, разработени в 

съответствие с член 12, параграф 3 от Директива 2001/82/ЕО, се счита, че са с адекватно 

качество за целта на предоставяне на отговор на конкретните повдигнати въпроси. 
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Представените пакети от данни съдържат библиографски данни, налични в публичното 

пространство, както и собствени данни. 

За да подкрепят ефикасността на въпросните продукти, заявителите/притежателите на лиценз за 

употреба представят общо 11 оригинални собствени проучвания, включително 3 експериментални 

проучвания за инфекции и 8 клинични полеви проучвания. Всички проучвания с изключение на 

едно са извършени при пилета бройлери. Въпросното едно проучване е извършено при пуйки. 

В проучванията са използвани различни лекарствени форми на продукта, съдържащи, 

доксициклин хиклат/хидрохлорид в различни концентрации; почти всички включват окислители в 

състава (обикновено лимонена киселина).  

Документацията на оригиналните собствени проучвания е много разнородна и в повечето случаи 

не съответства на настоящите стандарти. По-специално, информацията за условията на 

проучванията (анамнеза на мястото на проучването, условията на живот и хранене, цикъл 

светлина/тъмнина), както и план за лечение (лечение по избор за 24 часа/пулсово лечение) 

липсва или е много ограничена.  

Въз основа на съвместимо проучване съобразно добрата лабораторна практика (GLP) за 

определяне на еднократна доза при бройлери, изкуствено заразени с Mycoplasma gallisepticum, 

може да се определи терапевтична доза от 20 mg/kg телесно тегло, прилагана в продължение на 

5 последователни дни. Представени са седем клинични полеви проучвания при пилета бройлери с 

респираторни заболявания и потвърдена инфекция с M. gallisepticum. Доксициклин хиклат е 

прилаган при всички проучвания, с изключение на две проучвания при целева доза от 20 mg/kg 

телесно тегло дневно в продължение на 5 последователни дни. Едно от тези проучвания служи 

като потвърждаващо доказателство за ефикасността на тази целева доза, въз основа на 

обективни параметри, като например значителното намаляване на процента животни с 

патологични лезии и общите резултати за лезиите, характерни за заболяването, както и 

значително намаление на процента за възстановяване на M. gallisepticum след лечението. Не са 

записани странични ефекти, свързани с лечението. Другите проучвания предоставят показателна 

подкрепа за целевата доза, тъй като е използвана субективна първоначална крайна точка - 
клинично подобрение - и тъй като тези проучвания са слабо документирани. В заключение, 

терапевтична доза от 20 mg/kg телесно тегло, прилаганa в продължение на 5 последователни 

дни, е била потвърдена за лечение на респираторно заболяване, причинено от M. gallisepticum 

при пилета, въз основа на клинично полево проучване при пилета бройлери с респираторно 

заболяване и потвърдена инфекция от M. gallisepticum. 

Що се отнася до инфекция с Pasteurella multocida, са представени две експериментални 

проучвания при пилета бройлери, т.е. една публикация (Semjen и сътр., (1998)1, и едно 

собствено проучване. Експерименталните условия са сходни при двете проучвания. И двете 

проучвания показват, че доксициклин в дневна доза от 10 mg/kg телесно тегло за 4 (5) 

последователни дни е ефективен при лечение на индуцирана остра холера при птици, както е 

видно от значителното намаляване на смъртността и патологичните лезии, характерни за 

болестта, а също и от процента на възстановяване на изпитвания щам, в сравнение с 

инфектираните контроли, които не са лекувани. Доксициклин също така превъзхожда 

хлортетрациклин, който се използва като положителна контрола. Въпреки това, публикацията не 

предоставя достатъчно информация, за да се изчисли реалният дозов прием на проучваните 

животни. В собственото проучване диарията е един от основните клинични симптоми, наблюдаван 

при инфектирани, нелекувани животни, което не се счита за характерно при Pasteurellosis. 

                                                      
1 Semjen G., Magyar T, Laczay P.: Therapeutic efficacy of doxycycline against experimental Pasteurella multocida 

infection in broiler chickens. Act. Vet. Hung. 46 (1), pp.85-93, 1998 
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Наблюдавани са леки клинични симптоми и смъртни случаи при лекувани животни в периода след 

приключване на наблюдението. Независимо от факта, че не е представено клинично полево 

проучване в подкрепа на получените при експериментални условия резултати, използването на 

доксициклин за лечение на респираторни инфекции, свързани с P. Multocida, изглежда 

оправдано, като се има предвид високата чувствителност на този патоген към доксициклин 

(минимална инхибиторна концентрация (MIC) 90 до 2μg/ml).   

Що се отнася до инфекции с Escherichia coli, са представени три публикации на експериментални 

моделни проучвания (George et al., 19772; Goren et al., 19883, Velkers et al., 20054) и едно 

проучване за клиничната ефикасност. Проучването, публикувано от Goren et al. (1988)3, е 

замислено като проучване с титриране на дозата с доксициклин, прилаган в дози от 25-1000 

милионни части в питейната вода в продължение на 5 последователни дни. Може да се покаже 

ясно изразена връзка доза-отговор. В сравнение с инфектирани нелекувани контроли, 

доксициклин показва ефективност при намаляване на смъртността и патологичните лезии, 

характерни за Colibacillosis (перикардит, аеросакулит и перихепатит), както и на клиничното 

представяне на пилетата в дозови нива от 400 милионни части (съответстващо на 96 mg/kg 

телесно тегло) нататък. Най-благоприятни резултати са получени при най-високата изпитвана 

доза, т.е. 1000 милионни части, съответстващи на 196 mg/kg телесно тегло, в продължение на 5 

дни. При тези дозови нива е постигната средна плазмена концентрация на доксициклин от 3,6 

µg/ml (измерена на 2-рия ден от лечението).  За разлика от това, в проучването на George et al. 

1977)2 доксициклин доказва своята ефективност при намаляване на смъртността и типичните 

патологични лезии в доза от 50 милионни части във водата за пиене в продължение на 3 

последователни дни, в сравнение с инфектирани нелекувани контроли и се оказва по-ефективен 

от хлортетрациклин и линкомицин-спектиномицин, използвани като положителни контроли. 

Въпреки това, статията на George et al. (1977)2 не съдържа достатъчно информация (телесно 

тегло и потребление на вода) за изчисляване на действителния дневен дозов прием за 

проучваните животни.   

В експериментална постановка за изпитване на хомеопатично лекарство за лечение на 

Colibacillosis при пилета бройлери, доксициклин е бил използван за контрола (Velkers et 

al.,2005)4. Прилаган като дневна доза от 250 mg/l вода за пиене в продължение на 5 

последователни дни, доксициклин показва ефикасност при превенция на смъртност, като 

намалява появата на лезиите, причинени от E. coli, и потиска техния растеж. Въпреки това, 

публикацията не включва необходимата информация, за да се получи действителният дневен 

дозов прием на проучваните животни. 

Сравнението на тези проучвания за инфекции, които разглеждат Colibacillosis, е проблематично 

поради значителните разлики в експерименталните условия, като например използването на 

различни изпитвани щамове и инфекциозни дози, различното време на започване на лечението, 

както и различията между използваните пилета (възраст, тегло, и порода). Затова от тези 

проучвания не може да се направи ясно заключение. 

                                                      
2 George BA, Fagerberg DJ, Quarles CL, Fenton JM.: Comparison of therapeutic efficacy of doxycycline, 

chlortetracycline and lincomycin-spectinomycin on E. coli infection of young chickens. Poult Sci. 1977 

Mar;56(2):452-8. 
3 Goren E, de Jong WA, Doornenbal P, Laurense T.: Therapeutic efficacy of doxycycline hyclate in experimental 

Escherichia coli infection in broilers. Vet Q. 1988 Jan;10(1):48-52. 
4 Velkers FC, te Loo AJ, Madin F, van Eck JH.: Isopathic and pluralist homeopathic treatment of commercial broilers 

with experimentally induced colibacillosis. Res Vet Sci. 2005 Feb;78(1):77-83. 
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Едно отворено клинично полево проучване, съвместимо с добрата клинична практика (GCP), е 

предоставено за пилета бройлери, страдащи от Colibacillosis. Доксициклин е прилаган в дневна 

целева доза 25 mg/kg телесно тегло за 3 дни. Оценката на ефикасността се основава на 

смъртността, клиничните наблюдения и микробиологията. Резултатите показват, че доксициклин 

ефективно подобрява клиничните резултати на пилетата и постепенно намалява смъртността. 

Отбелязани са някои недостатъци на проучването (например липса на контролна група).  

Що се отнася до инфекции с Ornithobacterium rhinotracheale, е представено едно контролирано 

проучване, съвместимо с добрата клинична практика, което потвърждава ефикасността при 

пилета, експериментално заразени с O. rhinotracheale. Проучването е проведено на 2 фази, 

пилотна фаза, определяща оптималната инфекциозна доза, последвана от потвърдителна фаза. 

Клиничните симптоми, появяващи се след инфекция, почти липсват, дори и при най-високата 

инфекциозна доза. Въпреки това, данните от пилотната фаза показват, че пилетата с най-висока 

инфекциозна доза, лекувани с доксициклин в доза от 20 mg/kg дневно в продължение на 4 дни, 

показват значително намаляване на лезиите по алвеолите, в сравнение с нелекуваните контроли. 

В потвърдителната фаза както клиничният, така и патологичният отговор на изкуствената 

инфекция с O. Rhinotracheale, са слаби при нелекуваните контроли. Антимикробната ефикасност, 

както е видно от нивото на възстановяване на O. Rhinotracheale, не е потвърдена. Очевидно не са 

правени опити да се определи действителната доза при пилета. Това е единственото проучване, 

предоставено в подкрепа на твърдението за O. rhinotracheale. В заключение, въз основа на 

предоставените данни не могат да се потвърдят терапевтичните дози за лечение на респираторни 

заболявания, причинени от O. rhinotracheale.   

Предоставените данни за Chlamydiosis са неубедителни и затова липсва достатъчно информация в 

подкрепа на това показание, както при пилета, така и при други целеви видове за понастоящем 

одобрени продукти, които попадат в обхвата на настоящата процедура на отнасяне. 

Представени са три проучвания по отношение на ефикасността на доксициклин при пуйки и 

гъски. При пуйки доксициклин е прилаган за лечение на респираторни заболявания и 

аеросакулит, както и на респираторни заболявания, заедно със ставен синдром (Mycoplasma, 

Staphylococcus). Гъските са лекувани с доксициклин поради респираторен дистрес 

(микоплазмоза). Тъй като и трите проучвания са слабо документирани (напр. съответната 

информация на процедурите за диагностика, микробиология, клинични наблюдения и т.н. 

липсва), резултатите не могат да се тълкуват правилно.   

Липсват или са ограничени клинични данни в подкрепа на други показания (напр. инфекции, 

причинени от M. meleagridis, M. synoviae, Haemophilus paragallinarum, Clostridium perfringens, 

Clostridium colinum, Bordetella avium, и т.н.) при пилета или други целеви видове, които 

понастоящем са одобрени за продуктите в обхвата на тази процедура.   

В заключение, Комитетът счита, че ефикасността на доксициклин при лечение на хронично 

респираторно заболяване, причинено от M. gallisepticum, е достатъчно добре подкрепена от 

клинично проучване за определяне на дозата и клинични изпитвания съгласно търговските 

условия на употреба за използване при пилета в доза от 20 mg/kg за 5 последователни дни. Що 

се отнася до инфекции с P. multocida, резултатите от експериментално моделно проучване 

показват лечебна доза от 10 mg/kg телесно тегло в продължение на 4 или 5 дни, но не е 

предоставено потвърждение на клиничните данни, получени при търговски условия. Въпреки 

това, тъй като е показано, че P. multocida е чувствителен към доксициклин с MIC90 до 2 μg/ml и е 

проведен фармакокинетичен/фармакодинамичен анализ, включването на инфекциите с P. 

multocida при показанието за пилета изглежда оправдано.   

По отношение на инфекциите с E. coli при домашни птици, представените данни не са достатъчни. 

Не може да се получи терапевтичен дозов режим от двете предоставени експериментални 
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проучвания при птици, инфектирани с E. coli. Също така, резултатите от предоставеното 

клинично полево проучване при бройлери, страдащи от Colibacillosis, лекувани с доксициклин в 

доза от 25 mg/kg за 3 дни, не са убедителни. Както се вижда от фармакодинамичните данни, 

щамовете E. coli показват много променлива чувствителност спрямо доксициклин със стойности на 

MIC90 от 2 – 32 μg/ml. Отчетени са последните нива на резистентност на E. coli, изолирани от 

пилета, за Германия в обхват 19,3-37 % (Wallmann et al, 2007)5. Може да се спори дали 

доксициклин може ефективно да се използва за лечение на инфекции с E. coli при бройлери, при 

условие обаче, че чувствителността към доксициклин е потвърдена преди започване на 

лечението.  

Въпреки пропуските в представените проучвания и липсата на данни за някои показания и 

дозировки, въз основа на добре установена употреба, както и липсата на каквато и да е нова 

информация във връзка с фармакологичната бдителност, п отношение на липсата на ефикасност, 

може да се заключи, че настоящите дозировки и показания за продукти, съдържащи 

доксициклин, могат да се считат за безопасни и ефективни.  

Проучванията за намаляване на остатъчните количества, представени от ПРУ, посочват, че 

статистическият подход6, препоръчан от Комитета, е използван за установяване на карентните 

срокове, когато е възможно. В някои проучвания кинетиката на намаляване на остатъчните 

количества на доксициклин не е демонстрирана, тъй като остатъчните количества в тъканите са 

проверени само в един или два момента след прекратяване на приема на лекарството. В тези 

случаи се прилага алтернативен подход или проучването се смята за потвърждаващо. 

Проучванията за остатъчни количества са проведени главно при пилета. Две от проучванията за 

остатъчни количества са проведени при пуйки. Дневните дози, прилагани на пилета, варират 

между 10,36 mg/kg телесно тегло, 14,47 mg/kg телесно тегло и 25 mg/kg телесно тегло Дневна 

доза доксициклин от приблизително 20 mg/kg телесно тегло е прилагана в осем проучвания. В 

две проучвания е съобщена концентрацията на крайния продукт в питейната вода, но 

действителният прием на лекарство от животните по отношение на mg на kg телесно тегло не е 

уточнен. Продължителността на лечението е пет последователни дни при всички проучвания. 

Тъй като впоследствие е установено, че няма нужда от преразглеждане на дозата, карентните 

срокове за въпросните продукти не се нуждаят от преразглеждане.  

 

3. Оценка на съотношението полза/риск 

Като се имат предвид всички данни, представени от заявителите/притежателите на лиценза за 

употреба, има достатъчно документирани доказателства в подкрепа на приемлива ефикасност на 

доксициклин хиклат, когато се използва при бройлери, за лечение на респираторни инфекции, 

свързани с Mycoplasma gallisepticum, чувствителни към доксициклин, при дневна доза от 20 

mg/kg телесно тегло в продължение на 5 последователни дни. Въпреки това не съществува 

документирано доказателство за липса на ефикасност при лечение на респираторни инфекции, 

свързани с Mycoplasma gallisepticum, с други от одобрените схеми на дозировка (10-25 mg/kg 

телесно тегло)  

                                                      
5 Wallmann, J.; Schroer, U.; Kaspar, H.: Quantitative resistance level (MIC) of bacterial pathogens (Escherichia coli, 

Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp., Staphylococcus aureus) isolated from chickens and 

turkeys: National Resistance Monitoring by the BVL 2004/2005 (2007) Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr.; 120; 

452-463 
 
6 Бележка за ръководство на CVMP: Подход към хармонизиране на карентните срокове 

http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf    
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Използването на доксициклин хиклат за всички предложени показания при пилета, както и 

използването на доксициклин хиклат при други видове домашни птици, се считат добре 

установени. Докато данните, представени от заявителите/притежателите на лицен за употреба, не 

успяват да осигурят достатъчно документирани доказателства в подкрепа на установените дози за 

всички други показания и видове, няма нова информация, посочваща нови рискове, свързани с 

употребата на доксициклин, при домашни птици във връзка с липса на ефикасност. В подадените 

периодични актуализирани доклади за безопасност за съответните продукти не е съобщена липса 

на ефикасност за което и да е от предложените показания, за който и да е от целевите видове.   

Що се отнася до резистентността, резултатите от скорошно паневропейско проучване на 

антимикробната чувствителност към антимикробни вещества сред резистентността на заразни и 

чревни паразитни бактерии, публикувани през 2009 г.7, показват висока честота на 

резистентност за E. coli., изолирани от пилета, спрямо тетрациклини.   

                                                     

Ето защо, CVMP препоръчва продуктовата литературата за всички продукти в тази процедура да 

включва подходящи твърдения за разумна употреба в съответствие с това, което се препоръчва в 

Ръководството на CVMP за КХП за антимикробни вещества (EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005)8 и 

информация за правилното прилагане.   

 
7 De Jong et al.: A pan-European survey of antimicrobial susceptibility towards human-use antimicrobial drugs 

among zoonotic and commensal enteric bacteria isolated from healthy food producing animals. J. Antimicrob. 

Chemotherapy 63, 733-744, 2009 
8 Преработено ръководство на CVMP за КХП за антимикробни продукти (EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005) - 

http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/sagam/38344105enfin.pdf  
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ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ПРОДУКТА, ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ЗА УПОТРЕБА 

 

Като се има предвид, че: 

• CVMP счита, че употребата на доксициклин хиклат е добре установена. Не са 

документирани доказателства, показващи нови рискове, свързани с употребата на 

доксициклин при домашни птици, във връзка с липсата на ефикасност. В подадените 

периодични актуализирани доклади за безопасност не е съобщена нито липса на 

ефикасност, нито някакъв проблем по отношение на резистентността за всяко одобрено 

показание във всеки одобрен вид. Ето защо, независимо от факта, че липсват 

документирани доказателства за някои от показателите и целевите видове, които 

понастоящем са одобрени, общата оценка на съотношението полза/риск остава 

непроменена за продуктите в обхвата на тази процедура;  

• CVMP счита, че скорошното паневропейско проучване на антимикробната чувствителност 

към антимикробни вещества сред резистентността на зоонотични и патогенни чревни 

бактерии, публикувана през 2009 г., показва висока честота на резистентност за E. coli., 

изолирани от пилета, спрямо тетрациклини.   Следователно, включването на съответните 

стандартни твърдения за разумна употреба в съответствие с препоръките на насоките на 

Комитета за КХП на антимикробни вещества и информацията за правилното прилагане на 

съответните продукти в настоящата процедура се счита за подходящо;  

CVMP препоръчва промяна на лиценза за употреба, както и изменения на съответните раздели на 

Кратката характеристика на продукта, етикета и листовката за употреба да включват като 

минимум информацията, посочена в Приложение III, за водоразтворими прахове и перорални 

разтвори, съдържащи доксициклин хиклат, показан за употреба при домашни птици, 

предназначен за употреба чрез пиене, както е посочено в Приложение I на становището.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ПРОДУКТА, ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ЗА УПОТРЕБА 
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ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В 
СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА ПРОДУКТА 
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4.5 Специални предпазни мерки за животните при употребата на 
продукта 

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 

Поради променливост (време, географско положение) в чувствителността на бактериите към 

доксициклин, се препоръчват бактериологични проби и изпитване на податливостта на 

микроорганизми от болни птици в стопанството. 

Документирана е висока степен на резистентност на E. coli, изолирани от пилета, срещу 

тетрациклини. Поради това продуктът трябва да се използва за лечение на инфекции, причинени 

от E. coli, само след като е проведено изпитване за чувствителност. 

Тъй като може да не се постигне ликвидиране на целевите патогени, лекарствата трябва да бъдат 

съчетани с добри управленски практики, като например добра хигиена, подходяща вентилация, 

без препълване с добитък.  

 

4.9 Доза и начин на приложение 

Да се прилага във водата за пиене. 

<одобрена доза> доксициклин хиклат mg/kg телесно тегло/ден, което съответства на <име на 

продукта> mg на kg телесно тегло, за ... <продължителност на одобреното лечение> 

последователни дни. 

Въз основа на препоръчителната доза, както и броя и теглото на птиците, които ще бъдат 

третирани, точното дневно количество <име на продукта> трябва да се изчислява по следната 

формула:  

.....mg [име на 

продукта]/kg      телесно 

тегло/ден 

 

x 
Средно телесно тегло (kg) 

на птиците, които ще бъдат 

лекувани 

Средна дневна консумация на вода (l) за птица 

 

= .... mg [име на продукта] за l 

   вода за пиене  

 

За да се осигури правилно дозиране, телесното тегло трябва да се определи възможно най-точно.  

Поемането на водата, съдържаща лекарство, зависи от клиничното състояние на птиците. С цел 

да се получи правилната доза, концентрацията в питейната вода може да се коригира.  

Препоръчително е използването на подходящо калибрирано оборудване за претегляне при 

частични опаковки. Дневното количество следва да се добавя към водата за пиене, така че 

лекарството да бъде прието за 24 часа. Водата за пиене, съдържаща лекарство, трябва да бъде 

прясно приготвяна на всеки 24 часа Препоръчително е да се подготви предварително 

концентриран разтвор - около 100 грама продукт на литър питейна вода - и това количество 

допълнително да се разреди до терапевтични концентрации, ако е необходимо Алтернативно, 

може да се използва концентриран разтвор в приспособление за смесване на водата и 

лекарството. 
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ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В 
СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ НА ЕТИКЕТА 
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7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Преди употреба прочети листовката. 

 

 

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 

 

Преди употреба прочети листовката. 
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ИЗМЕНЕНИЯ КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В 
СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ НА ЛИСТОВКАТА ЗА УПОТРЕБА 
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9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

Трябва да се следва следният съвет за дозировка: 

<одобрена доза> доксициклин хиклат mg/kg телесно тегло/ден, което съответства на <име на 

продукта> mg на kg телесно тегло, за ... <продължителност на одобреното лечение> 

последователни дни 

Въз основа на препоръчителната доза, както и броя и теглото на птиците, които ще бъдат 

третирани, точното дневно количество <име на продукта> трябва да се изчислява по следната 

формула:  

.....mg [име на 

продукта]/kg      телесно 

тегло/ден 

 

x 
Средно телесно тегло (kg) 

на птиците, които ще бъдат 

лекувани 

Средна дневна консумация на вода (l) за птица 

 

= .... mg [име на продукта] за l 

   вода за пиене  

 

За да се осигури правилно дозиране, телесното тегло трябва да се определи възможно най-точно.  

Поемането на водата, съдържаща лекарство, зависи от клиничното състояние на птиците. С цел 

да се получи правилната доза, концентрацията в питейната вода може да се коригира.  

Препоръчително е използването на подходящо калибрирано оборудване за претегляне при 

частични опаковки. Дневното количество следва да се добавя към водата за пиене, така че 

лекарството да бъде прието за 24 часа. Водата за пиене, съдържаща лекарство, трябва да бъде 

прясно приготвяна на всеки 24 часа Препоръчително е да се подготви предварително-

концентриран разтвор - около 100 грама продукт на литър питейна вода - и това количество 

допълнително да се разреди до терапевтични концентрации, ако е необходимо Алтернативно, 

може да се използва концентриран разтвор в приспособление за смесване на водата и 

лекарството. 

 

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я) 

Поради променливост (време, географско положение) в чувствителността на бактериите към 

доксициклин, се препоръчват бактериологични проби и изпитване на податливостта на 

микроорганизми от болни птици в стопанството. 

Документирана е висока степен на резистентност на E. coli, изолирани от пилета, срещу 

тетрациклини. Поради това продуктът трябва да се използва за лечение на инфекции, причинени 

от E. coli, само след като е проведено изпитване за чувствителност. 

Тъй като може да не се постигне ликвидиране на целевите патогени, лекарствата трябва да бъдат 

съчетани с добри управленски практики, като например добра хигиена, подходяща вентилация, 

липса на препълване с добитък.  

 

 

 


