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Išlauka/ 

indikacijos 

Austrija Chevita 
Tierarzneimittel 
Gesellschaft 
m.b.H.Kaplanstraß
e 10  AT 
4600 Wels  
AUSTRIA 

Doxymax 500 

mg/g - Pulver zur 

Herstellung einer 

Lösung zum 

Einnehmen für 

Schweine und 

Hühner 
 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Geriamieji 
milteliai 

Kiaulės,  
vištos 
(broileriai) 

Vištos:  
3–5 dienas, 
peroralinis, su 
geriamuoju 
vandeniu 

Vištos: 
25 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą = 
1 g 
miltelių/20 
kg per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
vištos (broileriai) 
5 paros,  
Kiaušiniai: negalima 
skirti kiaušinius 
dedančioms vištoms. 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma spp., M. 
gallisepticum, 
Escherichia coli, 
sukeliama kvėpavimo 
takų infekcija; 
Pasteurella multocida 
sukeliamas kraujo 
užkrėtimas. 

Belgija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

Doxycycline 50% 
Dopharma 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Veršeliai, 
kiaulės, 
naminiai 
paukščiai 

Naminiai 
paukščiai: 
50 mg/kg per parą 

3–5 dienas 
500 g/1000 l 
geriamojo 
vandens 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
6 paros. 
 
Indikacijos: 
mikroorganizmų 
sukeliamos kvėpavimo 
takų arba virškinimo 
sistemos infekcijos 

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

Pulmodox 50% Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Veršeliai, 
kiaulės, 
naminiai 
paukščiai 

Naminiai 
paukščiai: 
50 mg/kg per parą 

3–5 dienas 
500 g/1000 l 
geriamojo 
vandens 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
6 paros. 
 
Indikacijos: 
mikroorganizmų 
sukeliamos kvėpavimo 
takų arba virškinimo 
sistemos infekcijos 
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Belgija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
THE 
NETHERLANDS 

Soludox 50%  Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kiaulės, 
naminiai 
paukščiai 

Naminiai 
paukščiai:  
10–20 mg/kg per 
parą 

3–4 paros 
100–
200 g/1000 l 
geriamojo 
vandens 

Mėsa ir plaučkepeniai -  
3 paros/10 mg/kg,  
12 parų/20 mg/kg. 
 
Indikacijos: 
kvėpavimo sistemos 
ligos. 

Belgija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
THE 
NETHERLANDS 

Soludox 15% ad. 
us. vet..  

Doksiciklino 
hiklatas 

150 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kiaulės, 
veršeliai, 
naminiai 
paukščiai, 
dekoratyviniai 
paukščiai, 
balandžiai 

Naminiai 
paukščiai:  
10–20 mg/kg per 
parą 

3–5 dienas 
500 g/1000 l 
geriamojo 
vandens 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. 
 
Indikacijos: bakterijų 
sukeliamos kvėpavimo 
sistemos ligos. 

Belgija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BELGIUM 

Hydrodoxx 500 
mg/g water-
soluble powder  

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
Doksiciklino 
hiklatas 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 
(mėsinės 
kiaulės) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

20 mg 
doksiciklino 
(hiklato)/kg 
x 3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos: 6 paros. 
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: vištos 
(broileriai) – 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos 
profilaktika ir 
gydymas. 

Bulgarija Farma Sis OOD 
4 San Stefano Str. 
Dobrich 
BULGARIA 

Doxinyl 
 10% Oral 
Suspension  
 

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamoji 
suspensija  

Naminiai 
paukščiai 

Su geriamuoju 
vandeniu 

50–100 ml 
Doxinyl 
10%/100 l 
geriamojo 
vandens per 
parą  
(50–100 mg 
doksiciklino/l 
geriamojo 
vandens), 3–

Mėsa – 5 paros 
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5 dienas 

Bulgarija Farma Sis OOD 
4 San Stefano Str. 
Dobrich 
BULGARIA 

Cyvadox 10% Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamoji 
suspensija  

Naminiai 
paukščiai 

Su geriamuoju 
vandeniu 

0,5–1 ml/l 
geriamojo 
vandens per 
parą  
3–5 
dienas/50–
100 mg 
doksiciklino 

Mėsa – 7 paros 

Bulgarija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

Doxycycline 50%  
w.s.p.  
 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Su geriamuoju 
vandeniu 

500 g 
doksiciklino 
50% 
vandenyje 
tirpių 
miltelių/100 
l geriamojo 
vandens, 3–
5 dienas 

Mėsa – 4 paros 

Bulgarija Farmavet OOD 
40 Otec Paisij Str. 
Shumen 
BULGARIA 

Doxycycline 20% 
Pulvis solubilis 
 

Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Su geriamuoju 
vandeniu 

50 g 
doksiciklino 
20 %/100 l 
geriamojo 
vandens, 3–
5 dienas 

Mėsa – 7 paros 

Bulgarija Interchemie 
Werken  
De Adelaar BV 
Hosterweg 26a 
5811 Ccastenray 
THE 
NETHERLANDS 

Doxy – WS Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Su geriamuoju 
vandeniu 

1 kg Doxy–
vandenyje 
tirpių 
miltelių/ 
2000–4000 l 
geriamojo 
vandens 

Mėsa – 7 paros 
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indikacijos 

Bulgarija Ceva Sante 
Animale France 
La Balastiere 
33501 Libourne 
Cedex 
FRANCE 

Doxyvit 50 % 
WSP 
 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Su geriamuoju 
vandeniu 

2–3 g 
Doxyvit 50% 
vandenyje 
tirpių 
miltelių/ 
10 l. 
geriamojo 
vandens – 5 
dienas           
prilygsta 
100–150 mg 
doksiciklino/l 
vandens 

Mėsa – 7 paros 

Bulgarija Ceva Sante 
Animale France 
La Balastiere 
33501 Libourne 
Cedex 
FRANCE 

Doxyvit 100 Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Su geriamuoju 
vandeniu 

10 mg 
Doxyvit/kg 
kūno svorio 
per parą 

Mėsa – 7 paros 

Bulgarija Vetpartners OOD 
Ivan Asen Str. 
4270 Parvomaj 
BULGARIA 

Polidoxichem 
500/WSP 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Su geriamuoju 
vandeniu 

50–100 mg 
doksiciklino/l 
geriamojo 
vandens, 3–
5 dienas         
prilygsta 
0,1–0,2 g 
polidoxichem 
500 WSP/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa – 7 paros 

Bulgarija Biovet AD 
39 Petar Rakov 
Str. 
4550 Peshtera 
BULGARIA 

Vibravet 10% 
Water soluble 
premix 
 

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Su geriamuoju 
vandeniu 

1g Vibravet 
10%/l 
geriamojo 
vandens 
/=67–
100 mg 
doksiciklino 
per parą, 5 
dienas 

Mėsa – 7 paros 
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Kipras PREMIER 
SHUKUROGLOU 
LTD 

HIPRADOXI -S Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg Geriamasis 
tirpalas 

Kiaulės, vištos 
(broileriai) 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai: 
50–100 mg 
doksiciklino 
hiklato/l 
vandens, 3–
5 dienas 

Broileriai: mėsa – 
5 paros  
Kiaulės: mėsa – 
6 paros 

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

DOXIPAN 20 Doksiciklino 
hiklatas 

20 g/100 g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai), 
kalakutai 

Skiriamas 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu 5 dienas. 

Broileriai: 
5–7,5 g 
vaisto/10 l 
geriamojo 
vandens 
Kalakutai: 
 10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio 

Broileriai: mėsa ir 
plaučkepeniai – 
5 paros. 
Kalakutai: mėsa ir 
plaučkepeniai – 10 
parų. 
 
Indikacijos: 
Broileriai: lėtinės 
kvėpavimo sistemos 
ligos ir susijusios 
infekcijos. 
Kalakutai: G+ ir G– 
mikroorganizmų ir 
mikoplazmų 
sukeliamos ligos, ypač 
mikoplazmų ir (arba) 
stafilokokų sukeliamas 
kvėpavimo ir sąnarių 
sindromas. 

Čekija Pharmagal s.r.o., 
Murgašova 5, 949 
01 Nitra, Slovak 
Republic 

DOXYGAL Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/1 g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Naminiai 
paukščiai 

Skiriamas 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu, 3–5 
dienas. 

Gydomoji 
profilaktika: 
50 mg 
doksiciklino/
1 l 
geriamojo 
vandens 
 
Gydymas: 
100 mg 
doksiciklino/l 
geriamojo 
vandens  

Mėsa ir plaučkepeniai - 
7 paros. Negalima 
naudoti dedančioms 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: Po 
virusinės kilmės ligų 
prasidėjusių antrinių 
bakterinių infekcijų 
gydymas.  
Naminiai paukščiai: 
lėtinė kvėpavimo liga 
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(LKL) (mikoplazmozė), 
kolibakteriozė. 
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Čekija Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Hungary 

DOXYVIT 40 % Doksiciklino 
hiklatas 

40 g/100 g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai), 
kalakutai 

Skiriamas 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu, 3–5 
dienas. 

1.Nepertrauk
iama 
terapija:  
1,0 g 
DOXYVIT 
40% 3–6 l 
geriamojo 
vandens. 
 
2.Pulsinė 
terapija: 
10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio, kas 
4–8 
valandas. 

Broileriai, kalakutai: 
Mėsa ir plaučkepeniai 
– 4 paros. Negalima 
naudoti dedančioms 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: 
doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamomis 
kvėpavimo, žarnyno ir 
sisteminėmis ligomis 
sergančių broilerių ir 
kalakutų gydymas ir 
profilaktika. Lėtinė 
kvėpavimo liga 
(Mycoplasma 
gallisepticum, 
Escherichia coli) 
Oro maišų uždegimas 
(Mycoplasma 
meleagridis)  
Infekcinis sinovitas 
(Mycoplasma 
synoviae) 
Paukščių cholera 
(Pasterella multocida) 
Kalakutų Bordetella 
infekcijos (Bordetella 
avium)  
Infekcinė sloga 
(Haemophilus 
paragallinarum) 
Kolibakteriozė 
(Escherichia coli) 
Nekrozinis plonosios 
žarnos uždegimas 
(Clostridium 
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perfringens) 
Chlamidiozė 
(Chlamydia psittaci) 
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Čekija Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
SPAIN 

KARIDOX 100 
mg/ml 

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/1 
ml 

Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(broileriai) 

Skiriamas 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu, 3–5 
dienas. 

10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą (t. y. 
0,5–1,0 ml 
vaisto/l 
geriamojo 
vandens per 
parą). 

Vištos (broileriai): 
Mėsa ir plaučkepeniai 
– 7 paros. Negalima 
naudoti dedančioms 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamos LKL ir 
mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika. 

Čekija Tekro, spol. s.r.o., 
Višňová 2/484, 
140 00 Praha 4, 
Czech Republic 

MEDITEK DOX 
100  

Doksiciklino 
hiklatas 

100 g/kg Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Broileriai Skiriamas 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu, 3–5 
dienas. 

10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio     
(1,0 kg 
vaisto/ 1000 
l geriamojo 
vandens) 

Vištos (broileriai): 
Mėsa ir plaučkepeniai 
– 7 paros. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
patogenų 
sukeliamomis 
kvėpavimo ir 
virškinimo ligomis 
sergančių kiaulių ir 
broilerių gydymas ir 
profilaktika. 
Veiksminga gydyti 
kelių trečiosios kartos 
tetraciklinams atsparių 
bakterijų sukeliamas 
ligas. 
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indikacijos 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/1 
ml 

Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(broileriai) 

Skiriamas 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu, 3–5 
dienas. 

10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą (t. y. 
0,5–1,0 ml 
vaisto/l 
geriamojo 
vandens per 
parą  

Vištos (broileriai): 
Mėsa ir plaučkepeniai - 
7 paros. 
Kiaušiniai: negalima 
naudoti dedančioms 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų LDL ir 
mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika.  

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

Pulmodox O.S.P. 
5%  

Doksiciklino 
hiklatas 

0.05 g/1 g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Naminiai 
paukščiai 

Skiriamas 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu, 3–5 
dienas. 

Naminiai 
paukščiai iki 
2 savaičių: 
1 g vaisto 
litrui 
geriamojo 
vandens per 
parą 
Naminiai 
paukščiai 
nuo 2 
savaičių: 2 g 
vaisto litrui 
geriamojo 
vandens per 
parą 
Gydymo 
trukmė: 3–5 
dienas.  

Vištos (broileriai): 
mėsa ir plaučkepeniai 
- 4 paros.  
Negalima naudoti 
dedančioms vištoms, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
patogenų 
sukeliamomis 
kvėpavimo takų 
infekcijomis sergančių 
vištų (broilerių) 
gydymas. 
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Čekija KELA Laboratoria 
n.v.  
Industrial Zone 
De Kluis“ 
St. Lenaartseweg 
48 
2320 Hoogstraten 
BELGIUM 

Respidox 5 %  Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg / 1 g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Naminiai 
paukščiai 

Skiriamas 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu 3 dienas. 

2 g vaisto/ l 
geriamojo 
vandens  

Naminiai paukščiai : 
Mėsa ir plaučkepeniai - 
7 paros. 
Negalima naudoti 
dedančioms vištoms, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų infekcijų 
gydymas. 
Naminiai paukščiai: 
LKL, kolibakteriozė, 
nosies gleivinės 
uždegimas, sinovitas, 
salmoneliozė, paukščių 
cholera, chlamidiozė 
 
 

Čekija COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
FRANCE 

RONAXAN P.S. 
5%  

Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg / 1 g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos  Skiriamas 
peroraliniu būdu 
Su geriamuoju 
vandeniu 5 dienas. 

10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą (t. y. 
1 g vaisto/5 
kg kūno 
svorio.) 

Vištos (broileriai) : 
Mėsa ir plaučkepeniai - 
4 paros. 
Negalima naudoti 
dedančioms vištoms, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
patogenų 
sukeliamomis 
kvėpavimo takų 
infekcijomis sergančių 
vištų (broilerių) 
gydymas. 
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Čekija LABORATORIOS 
CALIER, S.A. 
BARCELONÉS, 26 
08520 Les 
Franqueses del 
Valles 
SPAIN 

Doxycycline 
Calier 500 mg/g 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
per parą 

6 paros 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
profilaktika ir 
gydymas. 

Čekija Ceva Animal 
Health Slovakia 
spol. s.r.o. 
Račianska 77 
831 02 Bratislava 
SLOVAKIA 

DOXYVIT 100 Doksiciklino 
hidrochloridas 

100 g/1000 
g 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Naminiai 
paukščiai 
(vištos, 
kalakutai, 
žąsys) 

Skiriamas 
peroraliniu būdu 
Su geriamuoju 
vandeniu 5 dienas. 

10 mg 
doksiciklino/ 
kg kūno 
svorio per 
parą, t. y. 
0,1 g 
DOXYVIT 
100/kg kūno 
svorio 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
7 paros.  
Negalima naudoti 
dedančioms vištoms, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamomis 
kvėpavimo, žarnyno ir 
sisteminėmis 
infekcijomis sergančių 
vištų, kalakutų ir žąsų 
gydymas ir 
profilaktika: lėtinė 
kvėpavimo liga 
(Mycoplasma 
gallisepticum, 
Escherichia coli), oro 
maišų uždegimas 
(Mycoplasma 
meleagridis), sinovitas 
(Mycoplasma 
synoviae), paukščių 
cholera (Pasteurella 
mul tocida),  
Kalakutų bordetella 
infekcijos (Bordetella 
avium), infekcinė 
sloga (Haemophilus 
paragallinarum), 
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kolibakteriozė 
(Esccherichia coli), 
nekrozinis plonosios 
žarnos uždegimas 
(Clostridium 
perfringens), 
chlamidiozė 
(Chlamydia psittaci). 
Profilaktika esant 
stresą sukeliančioms 
aplinkybėms 
(vakcinacija, 
gyvenamosios aplinkos 
pokyčiai, 
transportavimas) 

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

Karidox Doksiciklino 
hiklatas 

10 % Geriamasis 
tirpalas 

Vištos, kiaulės Peroraliniu būdu 
(su geriamuoju 
vandeniu), 3–5 
dienas 

Vištos: 10–
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 
(t. y. 0,5–
1,0 ml 
vaisto/l 
vandens per 
parą) 

Mėsai auginamos 
vištos: 7 paros. 
Kiaušiniai: negalima 
naudoti kiaušinius 
dedantiems naminiams 
paukščiams, jeigu jų 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui.  
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų LKL ir 
mikoplazmozės 
gydymas. 

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

Oridox Doksiciklino 
hiklatas 

10 % Geriamasis 
tirpalas 

Vištos, kiaulės Peroraliniu būdu 
(su geriamuoju 
vandeniu), 3–5 
dienas 

Vištos: 10–
20 mg 
Doksiciklino 
hiklatas/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 
(t. y. 0.5–
1.0 ml 
vaisto/l 

Mėsai auginamos 
vištos: 7 paros. 
Kiaušiniai: negalima 
naudoti kiaušinius 
dedantiems naminiams 
paukščiams, jeigu jų 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui.  
 
Indikacijos: 
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vandens per 
parą) 

Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų LKL ir 
mikoplazmozės 
gydymas. 

Danija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BELGIUM 

HydroDoxx Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
Doksiciklino 
hiklatas 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 
(mėsinės 
kiaulės) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

20 mg 
doksiciklino 
(hiklato)/kg 
x 3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos – 6 paros. 
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: Vištos 
(broileriai) – 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
gydymas ir 
profilaktika. 

Estija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPAIN 

Hipradoxi-S Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Koncentrata
s 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu. 

50...100 mg 
doksiciklino/l 
vandens 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros.  
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL ir 
susijusios infekcijos. 

Estija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPAIN 

Hipradoxi-P Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu. 

20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros.  
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
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Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL ir 
susijusios infekcijos. 

Estija Maxx Pharma OÜ 
Kaluri tee 5 
Haabneeme 
74001 Viimsi 
Harjumaa 
ESTONIA 

Doxyprim 40% Doksiciklino 
hiklatas 

400 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos, 
kalakutai 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu. 

10...20 mg/k
g kūno 
svorio per 
parą, 5 
dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros. Negalima 
naudoti dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
organizmų sukeliamų 
kvėpavimo, žarnyno ir 
sisteminių infekcijų 
gydymas. 

Estija Zoovetvaru 
uusaru 5 
76505 Saue 
Harjumaa 
ESTONIA 

Doxycin Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu. 

10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą 3–5 
dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
6 paros.  
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų, 
įskaitant mikoplazmas, 
sukeliamų kvėpavimo 
takų ir virškinimo 
sistemos infekcijų, 
bordateliozės, 
chlamidiozės, 
pastereliozės 
anaerobinių infekcijų, 
salmoneliozės, 
stafilokokozės, 
kolibakteriozės 
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gydymas. 

Estija Dutch Farm 
Veterinary 
Pharmaceuticals 
B.V. 
Veemweg 1 
3771 MT 
Barnevald 
THE 
NETHERLANDS 

Dutch Farm 
Doxycycline 20% 
WSP 

Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Naminiai 
paukščiai 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu. 

15 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros.  
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui.  
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų infekcijų, 
ypač kvėpavimo takų 
infekcijų gydymas. 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
6 paros 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
gydymas ir 
profilaktika. 
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Vokietija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BELGIUM 

HydroDoxx 500 
mg/g Pulver zum 
Eingeben über 
das Trinkwasser 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g  Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 
(mėsinės 
kiaulės) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

20 mg 
doksiciklino 
(hiklato)/kg 
x 3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Vištos – 6 paros. 
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: Vištos 
(broileriai): 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos 
gydymas ir 
profilaktika. 

Graikija Durden Trading 
Limited  
12,Kennedy Av. 
Nicosia 
CYPRUS 
 

Stardox Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 
Kiaušinių 
nededančios 
vištos 
Veršeliai 
Kiaulės 

Su geriamuoju 
vandeniu 

20 mg/kg X 
4–7 paros 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
14 parų  
 
Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliama LKL, 
kolibakteriozė 

Graikija NEW VET A.E 
Fleming 15 
15123 Marousi 
Attikis 
GREECE 
 

Nexyclin Doksiciklino 
hiklatas 

400 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 
Kalakutai 
Kiaulės 

Su geriamuoju 
vandeniu 

20 mg/kg Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros. 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum,E. coli, 
Pasteurella 
multocida,Chlamydia 
psittaci sukeliamos 
kvėpavimo takų 
infekcijos 
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Graikija VIRBAC S.A. 
1ère avenue - 
2065 m - L.I.D. 
06516 CARROS 
FRANCE 
 
 

Pulmodox Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 
Kiaušinių 
nededančios 
vištos  
Veršeliai 
Kiaulės 

Su geriamuoju 
vandeniu 

10 mg/kg X 
3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
9 paros 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma spp, E. 
coli, Haemophilus 
paragalinarum, 
Bordetella avium 
sukeliamos kvėpavimo 
takų infekcijos  
Clostridium 
perfringens ir 
Clostridium colinum 
sukeliamas plonosios 
žarnos uždegimas 

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

Doxyveto Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 
Kiaušinių 
nededančios 
vištos  
Veršeliai 
Kiaulės 

Su geriamuoju 
vandeniu 

25 mg/kg X 
3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
9 paros. 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma spp, E. 
coli, Haemophilus 
paragalinarum, 
Bordetella avium 
sukeliamos kvėpavimo 
takų infekcijos  
Clostridium 
perfringens ir 
Clostridium colinum 
sukeliamas plonosios 
žarnos uždegimas 

Graikija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

Doxycyclin 50 
Dopharma 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 
Veršeliai 
Kiaulės 

Su geriamuoju 
vandeniu 

25 mg/kg X 
3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
9 paros  
 
Indikacijos: 
Mycoplasma spp, E. 
coli, Haemophilus 
paragalinarum, 
Bordetella avium 
sukeliamos kvėpavimo 
takų infekcijos 
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Clostridium 
perfringens ir 
Clostridium colinum 
sukeliamas plonosios 
žarnos uždegimas 

Graikija Durden Trading 
Limited  
12,Kennedy Av. 
Nicosia 
CYPRUS 
 

Doxycycline 
150/Durden 

Doksiciklino 
hidrochloridas 

150 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 
Kiaušinių 
nededančios 
vištos  
Veršeliai 
Kiaulės 

Su geriamuoju 
vandeniu 

10 mg/kg X 
3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros. 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Haemophilus 
paragalinarum 
sukeliamos kvėpavimo 
takų infekcijos 

Graikija AFOI TETOROU 
ABE 
10 km National 
road Athens-Lamia 
14451,Metamorfos
i 
GREECE 
 

Doxycycline 
150/Afoi Tetorou 

Doksiciklino 
hidrochloridas 

150 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 
Kiaušinių 
nededančios 
vištos 
Veršeliai 
Kiaulės 

Su geriamuoju 
vandeniu 

10 mg/kg X 
3–5 dienas 

Mėsa ir 
plaučkepeniai:4 paros  
 
Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Haemophilus 
paragalinarum 
sukeliamos kvėpavimo 
takų infekcijos 
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Ispanija LAB. DR ESTEVE 
Avda Mare de Deu 
de Montserrat 
221 08041 
Barcelona 
SPAIN 

DOX ESTEVE Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės  
Galvijai 

Peroralinis  
3–5 dienas 

20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
9 paros. 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma spp 
(mikoplazmozė, LKL) 
arba Pasteurella 
multocida 
(pastereliozė) 
sukeliamos infekcijos. 
 
Mėsa ir plaučkepeniai: 
Naminiai paukščiai – 
5 paros. 
Kalakutai – 7 paros. 
 
Kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė. 
 
 

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

DOXI 100 mg/ml 
POLVO ORAL 

Doksiciklino 
hiklatas 

10 g/ 100 g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kalakutai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 
(naminiai 
paukščiai ir 
kalakutai)               
5 paros (kiaulės) 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 
(naminiai 
paukščiai ir 
kalakutai)       
10 mg/kg 
per parą 
(kiaulės) 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
 
Broileriai – 5 paros        
Kalakutai – 7 paros        
Kiaulės – 4 paros 

Ispanija FATRO URIACH 
VETERINARIA, S.L. 
Constitucion, 1 
08960 Sant Just 
Desvern 
SPAIN 

DOXIDOL Doksiciklino 
hiklatas 

10 g/ 100 g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

7.5–15 
mg/kg per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
Kolibakteriozė 
LKL 

Ispanija DIVASA-
FARMAVIC, S.A. 
CTRA. SANT 
HIPOLIT, KM. 71 

DOXIVET 20 Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

10–
20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
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08503 GURB – VIC 
SPAIN 

kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

Ispanija MEVET, S. A. 
POLIGONO 
INDUSTRIAL EL 
SEGRE, 
PARCELA409-410 
25191 Lérida 
SPAIN 
 
 

DOXICIVALL 
POLVO 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 
 
 

Ispanija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPAIN 

HIPRADOXI-S Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 
 

Ispanija LAMONS, S.A. 
POL.IND.MECANOV
A, NAVES 27-28 
25191 LLEIDA 
SPAIN 

DOXICICLINA 10 
% LAMONS 

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

Ispanija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPAIN 

HIPRADOXI-P Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL ir 
susijusios infekcijos 

Ispanija POLICHEM, S.A. 
Ctra. Reus-
Cambrils, Km. 3 
43206 Reus 
SPAIN 

DOXICHEM Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 
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Ispanija SUPER´S DIANA, 
S.L 
Ctra. Barcelona - 
Ripoll, Km 17 
08150 Parets del 
Valles 
SPAIN 
 
 
 

DOXBRON Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

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

DOXICICLINA 
500 USO 
VETERINARIO 
COTECNICA 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

Ispanija CENAVISA, S.A. 
Camí Pedra Estela 
S/N 
43205 Reus 
SPAIN 

LAFIDOX POLVO 
ORAL 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

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

SYVADOX 10 % Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

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

DX-10 Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai  
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 
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SPAIN 

Ispanija CENAVISA, S.A. 
Camí Pedra Estela 
S/N 
43205 Reus 
SPAIN 

DOXICICLINA 
500 GANADEXIL 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kalakutai 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

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

DOXIVET 5 Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kalakutai 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

Ispanija INDUSTRIAL 
VETERINARIA S.A. 
Esmeralda, 19 - 4º 
08950 ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 
SPAIN 
 

DOXINYL Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

Ispanija JAER, S.A. 
Barcelona, 411 
08620 San Vicens 
del Horts 
SPAIN 
 

MASTERMIX 
DOXICICLINA 

Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai  
Kalakutai 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

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

KARIDOX Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

10–
20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: LKL, 
mikoplazmozė 
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Ispanija CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
SPAIN 

SOLDOXIN Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

10–
20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: LKL, 
mikoplazmozė 

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

CALIERDOXINA 
50 % P O 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Peroralinis  
5 paros 

20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: LKL, 
mikoplazmozė 

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

GANAMIX 
DOXICICLINA 50 
% P O 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Peroralinis  
5 paros 

20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: LKL, 
mikoplazmozė 

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

HIDRODOX 10 % Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 

Ispanija VIRBAC ESPAÑA, 
S.A. 
Angel Guimera, 
179-181 
08950 Esplugues 
de Llobregat 
SPAIN 
 

PULMODOX 
P.O.S. 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 

Peroralinis  
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: LKL, 
mikoplazmozė 
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Ispanija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BELGIUM 

DILUDOX Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
Doksiciklino 
hiklatas 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
Kiaulės 
(mėsinės 
kiaulės) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

20 mg 
doksiciklino 
(hiklato)/kg 
x 3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos – 6 paros. 
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: vištos 
(broileriai) – 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
gydymas ir 
profilaktika. 

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

DOXICICLINA 
CALIER  500 
mg/g 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
6 paros 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
gydymas ir 
profilaktika. 

Ispanija LABORATORIOS 
MAYMO, S.A. 
Via Augusta, 302 
08017 Barcelona 
SPAIN 
 
 

MAYDOX PS Doksiciklino 
hidrochloridas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kalakutai 

Peroralinis 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros 
 
Indikacijos: 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė 
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Prancūzija COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
FRANCE 

RONAXAN P.S. 5 
% 

Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kalakutai 
Kiaulės 
Broileriai 
Veršeliai 

Profilaktika 
1–3 paros 
 
Gydymas:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Kalakutai – 6 paros 
Broileriai – 4 paros 
 
Indikacijos:  
Broileriai ir kalakutai – 
kvėpavimo takų 
infekcijų gydymas ir 
profilaktika. 

Prancūzija FRANVET 
ZI d'Etriche-Route 
d'Avire 
BP 103 
49500 Segré 
Cedex 
FRANCE 
 
 

DOXY 5 FRANVET Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kalakutai, 
Kiaulės 
Vištos 
Veršeliai 

Profilaktika 
1–3 paros 
 
Gydymas:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Kalakutai – 6 paros 
Vištos – 4 paros 
 
Indikacijos: 
Kvėpavimo takų 
infekcijų gydymas ir 
profilaktika. 

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

PULMODOX 
P.O.S. 5 % 

Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kiaulės 
Veršeliai 
Naminiai 
paukščiai 

Profilaktika 
1–3 paros 
 
Gydymas:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Kalakutai – 6 paros 
Vištos – 4 paros 
 
Indikacijos: 
Kvėpavimo takų 
infekcijų gydymas ir 
profilaktika. 

Prancūzija Sogeval 
Laboratoires 
200 route De 
Mayenne 
53 022 Laval 
Cedex FRANCE 

DOXYVAL 5 % Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kalakutai 
Kiaulės 
Broileriai 
Veršeliai 

Profilaktika 
1–3 paros 
 
Gydymas:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Kalakutai – 6 paros 
Vištos – 4 paros 
 
Indikacijos: 
Kvėpavimo takų 
infekcijų gydymas ir 
profilaktika. 
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Prancūzija Laboratoires Biove 
3 rue de Lorraine 
62510 Arques 
FRANCE 

ACTI DOXY 5 Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kalakutai 
Kiaulės 
Broileriai 
Veršeliai 

Profilaktika 
1–3 paros 
 
Gydymas:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Kalakutai – 6 paros 
Vištos – 4 paros 
 
Indikacijos: 
Kvėpavimo takų 
infekcijų gydymas ir 
profilaktika. 

Prancūzija  Ceva Sante 
Animale France 
La Balastiere 
33501 Libourne 
Cedex 
FRANCE 

DOXYVIT Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kalakutai 
Kiaulės 
Broileriai 
Veršeliai 

Profilaktika 
1–3 paros 
 
Gydymas:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Kalakutai – 6 paros 
Vištos – 4 paros 
 
Indikacijos: 
Kvėpavimo takų 
infekcijų gydymas ir 
profilaktika. 

Prancūzija Noe 
10 rue Clement 
Ader 
ZA Le Patis 
78120 Rambouillet 
FRANCE 

COMPOMIX V 
DOXYCYCLINE 

Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kalakutai 
Kiaulės 
Broileriai 
Veršeliai 

Profilaktika 
1–3 paros 
 
Gydymas:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Kalakutai – 6 paros 
Vištos – 4 paros 
 
Indikacijos: 
Kvėpavimo takų 
infekcijų gydymas ir 
profilaktika. 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Kiaulės 
Vištos 
Broileriai 

VIŠTOS 
(broileriai): 10–
20 mg 
doksiciklino/kg 
kūno svorio per 
parą 

3–5 dienas Indikacijos: VIŠTOS 
(BROILERIAI) 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų lėtinės 
kvėpavimo ligos ir 
mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika. 

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

DOXYSOL 10 % Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Kiaulės 
Vištos 
Broileriai 

VIŠTOS 
(broileriai): 10–
20 mg 
doksiciklino/kg 
kūno svorio per 
parą 

3–5 dienas Indikacijos: VIŠTOS 
(BROILERIAI). 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų lėtinės 
kvėpavimo ligos ir 
mikoplazmozės 
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SPAIN gydymas ir 
profilaktika. 

Prancūzija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BELGIUM 

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

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino 
hiklatas 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 
(mėsinės 
kiaulės) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

20 mg 
doksiciklino 
(hiklato)/kg 
x 3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Vištos – 6 paros. 
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: vištos 
(broileriai) – 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos 
gydymas ir 
profilaktika. 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
per parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
6 paros 
 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
gydymas ir 
profilaktika. 
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Vengrija COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
FRANCE 

Ronaxan P.S. 5 
% oldható por 

Doksiciklino 
hiklatas 

5 g/100 g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos Viščiukai iki 2 
savaičių: 1 g 
miltelių/l 
geriamojo 
vandens per parą. 
Viščiukai nuo 2 
savaičių: 2 g 
miltelių/l 
geriamojo 
vandens.        

10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 3–5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros 
 
Indikacijos: LKL, 
mikoplazmų sukeliamų 
ligų ir kitų infekcijų 
gydymas. 

Vengrija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

Doxycycline 50 
% WSP 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 500 g vaisto 
ištirpinama 1000 
litrų geriamoj o 
vandens.              

25 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 3–5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros 
 
Indikacijos: viščiukų 
kvėpavimo ligų 
gydymas ir kontrolė 
 

Vengrija Kon-Pharma 
GmbH. 
30625 Hannover 
GERMANY 

Doxy 50 % por 
belsőleges 
oldathoz 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos, 
kalakutai 

Vištos: 500 mg 
vaisto ištirpinama 
1 litrų geriamojo 
vandens.        
Kalakutai: 400 mg 
vaisto 1 litrų 
geriamojo 
vandens 

30 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos ir kalakutai – 
11 parų. 

Vengrija V.M.D. 
Állatgyógyászati 
Kft. 
1093 Budapest 
HUNGARY 

Doxyveto-50 Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos Nepertraukiamas 
gydymas: 0.2 g 
vaisto/l geriamojo 
vandens. Pulsinis 
gydymas: 
apskaičiuotą 
vaisto kiekį reikia 
ištirpinti per 8 
valandas 
išgeriamame 
geriamojo 
vandens kiekyje. 

10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
10 parų. 
 
Indikacijos: LKL ir 
pastereliozės 
gydymas; sinovitu 
sergančių kalakutų 
gydymas. 
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Vengrija Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Doxyril 50 % por 
belsőleges 
oldathoz 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 5 g vaisto 100 kg 
kūno svorio per 
parą, ištirpinama 
geriamajame 
vandenyje.         

25 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 3–5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
6 paros 
 
Indikacijos: LKL, 
pastereliozės, 
kolibakteriozės, 
Haemophilus ir 
Clostridium bakterijų 
infekcijų gydymas. 

Vengrija Animal-Med Kft. 
1029 Budapest 
HUNGARY 

Anidox 10 % por 
belsőleges 
oldathoz 

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 1000 g vaisto 
ištirpinama 1000 
litrų geriamojo 
vandens.               

10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
12 parų 
 
Indikacijos: 
mikoplazmozės, 
pastereliozės, 
kolibakteriozės 
gydymas. 

Vengrija Animal-Med Kft. 
1029 Budapest 
HUNGARY 

Anidox 100 % 
por belsőleges 
oldathoz 

Doksiciklino 
hiklatas 

1000 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 100 g vaisto 
ištirpinama 1000 
litrų geriamojo 
vandens.                

10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
12 parų 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophilus 
paragallinarum ir 
Pasteurella multocida 
sukeliamų infekcijų 
gydymas. 

Vengrija Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Hungary 

Doxyprim 40 % 
vízoldékony 
pulvis 

Doksiciklino 
hiklatas 

400 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos, 
kalakutai 

Nepertraukiamas 
gydymas: 1 g 
vaisto/ 3–6 litrai 
geriamojo 
vandens.     
Pulsinis gydymas: 
apskaičiuotą 
vaisto kiekį reikia 
ištirpinti per 4–8 
valandas 
išgeriamame 

10–
20 mg/doksi
ciklino/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas.  

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophilus 
paragallinarum ir 
Pasteurella multocida 
sukeliamų infekcijų 
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geriamojo 
vandens kiekyje.     

gydymas. 

Vengrija CHEMIFARMA 
S.p.A 
Via Don Eugenio 
Servadei 16 
47100 Forli 
ITALY 
 

Doxifarm 50 % 
WSP 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 40 g vaisto/100 
kg kūno 
svorio/100 litrų 
geriamojo 
vandens.                

20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros 
 
Indikacijos: LKL, 
mikoplazmozės, 
sinovito, 
kolibakteriozės, 
klubinės žarnos 
uždegimo (nekrozinio 
ir opinio), haemophilus 
bakterijų sukeliamų 
infekcijų gydymas. 

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

Pulmodox 50 % 
WSP 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 500 g vaisto 
ištirpinama 1000 
litrų geriamojo 
vandens.              

25 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 3–5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros 
 
Indikacijos: LKL ir kitų 
Mycoplasma spp., 
Pasteurella spp., E. 
coli ir Chlamydia 
psittaci sukeliamų 
kvėpavimo takų 
infekcijų gydymas. 
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Vengrija Phylaxia Pharma 
Zrt. 
8000 
Székesfehérvár 
HUNGARY 

Doxyphyl SP Doksiciklino 
hiklatas 

300 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos, 
kalakutai 

40 g vaisto/1200 
kg kūno svorio per 
parą, apskaičiuotą 
vaisto kiekį reikia 
ištirpinti per 3 
valandas 
išgeriamame 
vandens kiekyje.     

10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 3–5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos – 7 paros,        
kalakutai – 10 parų.  
 
Indikacijos: 
Mycoplasma spp., E. 
coli, Haemophilus 
paragallinarum, 
Bordetella avium 
sukeliamų kvėpavimo 
sistemos infekcijų ir 
Clostridium 
perfringens ir Cl. 
colinum sukeliamos 
klubinės žarnos 
infekcijos uždegimo 
gydymas. 

Vengrija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
THE 
NETHERLANDS 

Soludox 50 % 
pulvis 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos Ištirpinama 
geriamajame 
vandenyje. 

10 mg/kg 
kūno svorio 
ir 20 mg/kg 
kūno svorio 
per parą, 4 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos, gydytos 
10 mg/kg kūno svorio 
– 5 paros,  
vištos, gydytos 
20 mg/kg kūno svorio 
– 12 parų.  
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
bakterijų sukeliamų 
kvėpavimo sistemos ir 
kitų ligų gydymas. 

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

Oridox 100 
mg/ml belsőleges 
oldat 

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Koncentrata
s 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 100 mg/ml 
geriamasis 
koncentratas, 
ištirpinamas 
geriamajame 
vandenyje.       

10–
20 mg/doksi
ciklino/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. 
 
Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
bakterijų sukeliamų 
kvėpavimo sistemos ir 
kitų ligų gydymas. 
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Vengrija Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
SPAIN 

Karidox 100 
mng/ml 
belsőleges oldat 

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Koncentrata
s 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 100 mg/ml 
geriamasis 
koncentratas, 
ištirpinamas 
geriamajame 
vandenyje.       

10–
20 mg/doksi
ciklino/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. 
 
Indikacijos: LKL ir kitų 
mikoplazmų sukeliamų 
ligų gydymas ir 
profilaktika 

Vengrija CENAVISA, S.A. 
Camí Pedra Estela 
S/N 
43205 Reus 
SPAIN 

Doxycen 
belsőleges oldat 

Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/ml Koncentrata
s 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 1 ml/20 kg kūno 
svorio per parą 
Ištirpinama 
geriamajame 
vandenyje.              

10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros. 
 
Indikacijos: LKL, 
mikoplazmozės ir 
kolibakteriozės 
gydymas. 

Vengrija Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Hungary 

Doxyvit 100 WSP Doksiciklino 
hidrochloridas 

100 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos, 
kalakutai,   
žąsys 

Nepertraukiamas 
gydymas: 1 g 
vaisto/l geriamojo 
vandens.     
Pulsinis gydymas: 
apskaičiuotą 
vaisto kiekį reikia 
ištirpinti 6–8 
valandas 
išgeriamo 
geriamojo 
vandens kiekyje.     

10 mg/doksi
ciklino/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas.  

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos, kalakutai,   
žąsys – 7 paros. 
 
Indikacijos: 
Kvėpavimo sistemos ir 
vidurių ligomis 
sergančių mėsinių 
vištų gydymas. 

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

Doxipan 20 WSP Doksiciklino 
hidrochloridas 

200 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 5–7,5 g vaisto, 
ištirpinama 10 l 
geriamojo 
vandens.                

10–15 
mg/doksicikli
no/kg kūno 
svorio per 
parą, 3–5 
dienas.  

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros. 
 
Indikacijos: LKL, 
mikoplazmozės, 
sinovito, 
kolibakteriozės, 
klubinės žarnos 
uždegimo (nekrozinio 
ir opinio), haemophilus 
bakterijų sukeliamų 
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infekcijų gydymas. 

Vengrija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPAIN 

Hipradoxi-S oral 
solutio 

Doksiciklino 
hidrochloridas 

100 mg/ml Koncentrata
s 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 100 mg/ml 
geriamojo 
koncentrato 
ištirpinama 1 litrų 
geriamojo 
vandens.            

10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 5 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros 
 
Indikacijos: LKL ir kitų 
mikoplazmų sukeliamų 
ligų gydymas ir 
profilaktika. 

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

DOXIVEX 10% 
Concentrate for 
oral solution.  

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Koncentrata
s 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 

Skiriamas 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu., 3–5 
dienas 

Vištos 
(broileriai) : 
50–100 mg 
doksiciklino/ 
l geriamojo 
vandens per 
parą 
(prilygsta 
0,5–1,0 ml 
DOXIVEX 
10 %/l 
geriamojo 
vandens per 
parą), 3–5 
dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
7 paros.  
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: 
Kolibakteriozės, lėtinė 
kvėpavimo ligos (LKL) 
ir doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamos 
mikoplazmozės 
gydymas. 

Airija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BELGIUM 

Aquadoxx 500 
mg/g water-
soluble powder 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 
(mėsinės 
kiaulės) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

20 mg 
doksiciklino 
(hiklato)/kg 
x 3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Vištos – 6 paros. 
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacijos: vištos 
(broileriai): 
Mycoplasma 
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gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
gydymas ir 
profilaktika. 

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

DOXICICLINA 
20% CEVA 
VETEM 

Doksiciklino 
hiklatas 

200 g 
doksiciklino 
1 kg vaisto 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

broileriai, 
kalakutai 

su geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai, 
Kalakutai: 
1 g / 10 kg 
kūno svorio 
5 dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Broileriai – 7 paros 
Kalakutai – 8 paros 
 
Indikacijos: Broileriai – 
lėtinės kvėpavimo 
ligos gydymas               
Kalakutai – infekcinio 
sinusito gydymas           

Italija CHEMIFARMA 
S.p.A 
Via Don Eugenio 
Servadei 16 
47100 Forli 
ITALY 

DOXICICLINA 50 
% CHEMIFARMA 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 g 
doksiciklino. 
1 kg vaisto 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

broileriai, 
kiaulės 

su geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai: 
20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio(3–5 
dienas) 
Kiaulės: 
20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio 3–5 
dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Broileriai – 6 paros.       
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui.                
Kiaulės – 5 paros.          
 
Indikacijos: Broileriai – 
Pasteurella soo, 
Mycoplasma spp, 
Haemophilus 
gallinarum,Bordetella 
avium ir Chlamydia 
psittaci sukeliama 
lėtinė kvėpavimo liga..   
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Italija SINTOFARM S.P.A. 
Via Togliatti n.5 
42016 Guastalla  
(Reggio Emilia) 
ITALY 

DOXIFARM 50% Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg 
doksiciklino 
hiklato 
(prilygsta 
433,3 mg 
doksicliklino 
1 g vaisto 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

broileriai, 
kiaulės 

su geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai: 25 
mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno 
svorio(3–5 
dienas) 
Kiaulės: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Broileriai – 6 paros.       
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui.               
Kiaulės – 4 paros.          
 
Indikacijos: Broileriai – 
Mycoplasma spp, 
Haemophilus 
paragallinarum, 
Escherichia coli 
sukeliamos kvėpavimo 
sistemos ligos 
gydymas ir kontrolė. 
Clostridium 
perfringens ir 
Clostridium colinum 
sukeliamas plonosios 
žarnos uždegimas.         

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

DOXIPAN 54 Doksiciklino 
hiklatas 

500 g 
doksiciklino 
1 kg vaisto 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

broileriai, 
kalakutai, 
kiaulės 

su geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai: 
10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio             
Kalakutai: 
20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio           
Kiaulės: 
10 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio, 
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Broileriai – 3 paros.       
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui.           
Kalakutai – 10 parų.      
kiaulės – 4 paros.          
 
Indikacijos:  
Broileriai – lėtinė 
kvėpavimo liga.         
Kalakutai – 
mikoplazmų ir (arba) 
stafilokokų sukeliami 
kvėpavimo ir sąnarių 
sindromai 
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Italija INTERVET ITALIA 
S.R.L. 
Via W. Tobagi n.7 
20068 Peschiera 
Borromeo (Milano) 
ITALY 

NAXOCET Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg 
doksiciklino 
hiklato 1 g 
vaisto 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

broileriai su geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio, 
5 dienas.        

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Broileriai – 8 paros.       
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui.            
 
Indikacijos: 
Mycoplasma spp. 
sukeliama lėtinė 
kvėpavimo liga.             

Lietuva DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

DOXYCYCLINE 50 
%, geriamieji 
milteliai 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Geriamieji 
milteliai 

Veršeliai, 
kiaulės ir 
naminiai 
paukščiai. 

4–7 dienas su 
geriamuoju 
vandeniu 

Naminiai 
paukščiai: 
40 mg 1 kg 
kūno svorio, 
arba 200–
400 g per 
1 000 litrų 
geriamojo 
vandens, 4–
7 dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Naminiai paukščiai – 
4 paros. Negalima 
naudoti paukščiams, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui.  
 
Indikacijos: naminių 
paukščių gydymas: 
Clamydia psittaci 
sukeliama ornitozė, E. 
coli sukeliama 
kolibakteriozė, 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliama LKL. 
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Lietuva Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Hungary 

DOXYPRIM 40 % 
geriamieji 
milteliai 

Doksiciklino 
hiklatas 

400 mg/g Geriamieji 
milteliai 

Vištos, 
kalakutai ir 
kiaulės. 

Vištoms ir 
kalakutams 
skiriama 5 dienas 
su geriamuoju 
vandeniu 

Vištos ir 
kalakutai: 
10–20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 
taikoma 
pulsinis 
gydymas, 
kai 
reikiamas 
paros kiekis 
skiriamas 
kartu su 
nedideliu 
vandens 
kiekiu, kurį 
paukščiai 
išgeria per 
4–8 
valandas 
arba 
skiriamas 
nuolat 67–
133 mg 
doksiciklino 
hiklato/1 l 
geriamojo 
vandens. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
Valgomi vištų ir 
kalakutų audiniai – 
4 paros. 
 
Indikacijos: Vištos ir 
kalakutai – lėtinės 
kvėpavimo sistemos 
ligos (Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli), 
oro maišų uždegimas 
(Mycoplasma 
meleagridis), infekcinis 
sinovitas (Mycoplasma 
synoviae), 
kolibakteriozė (E. coli), 
paukščių cholera 
(Pasteurella 
multocida), kalakutų 
bordeteliozė 
(Bordetella avium), 
infekcinė sloga 
(Haemophilus 
paragallinarum), 
nekrozinis plonosios 
žarnos uždegimas 
(Clostridium 
perfringens), 
chlamidiozė 
(Chlamydia psittaci). 

Lietuva Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
THE 
NETHERLANDS 

SOLUDOX 50 %, 
geriamieji 
milteliai 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Geriamieji 
milteliai 

Kiaulės ir 
vištos. 

Skiriama 
peroraliniu būdu 
su geriamuoju 
vandeniu, 
4 dienas. 

Vištos: 10* 
mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 4 
dienas; 20* 
mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 

Indikacijos:  
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų, kaip 
antai Pasteurella 
multocida ir 
Ornithobacterium 
rhinotracheale 
sukeliamomis 
infekcijomis sergančių 
vištų gydymas. 
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kūno svorio 
per parą, 4 
dienas. * 
Didžiausią 
dozę 
rekomenduoj
ama naudoti 
gydant 
infekcijas, 
kurias 
sukelia 
vidutiniškai 
jautrių 
padermių 
bakterijų 
(minimali 
slopinamoji 
koncentracij
a (MSK) iki 2 
µg/ml) 
sukeliamas 
ligas, o 
mažiausia 
dozė 
skiriama 
gydant 
(labai) 
jautrių 
padermių 
(MSK iki 
0,5–1,0 
µg/ml) 
bakterijų 
sukeliamas 
ligas. 
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Nyderlandai DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS  

Doxycycline-
hyclaat 50% 

Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
500 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Veršeliai, 
kiaušinių 
nededančios 
vištos ir 
kalakutai. 

Kiaušinių 
nededančios vištos 
ir kalakutai: 
peroralinis, su 
geriamuoju 
vandeniu, pagal 
kūno svorį 4–7 
dienas. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos ir 
kalakutai: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg  

Kalakutai – mėsa: 
28 paros.  
Kiaušinių nededančios 
vištos – mėsa: 
14 parų.  
 
Indikacijos  
Kalakutai: 
– Chlamydia psittaci 
sukeliama ornitozė. 
 – E. coli sukeliama 
kolibakteriozė 
 – Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliama LKL  
 
Kiaušinių nededančios 
vištos – E. coli 
sukeliama 
kolibakteriozė. 

Nyderlandai Dutch Farm 
Veterinary 
Pharmaceuticals 
B.V. 
Veemweg 1 
3771 MT 
Barneveld 
THE 
NETHERLANDS 

Doxycycline 20% 
W.O. 

Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
200 mg 
doksiciklino 
hiklato 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos 

Peroralinis, su 
geriamuoju 
vandeniu, 3 dienas 

10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 
3 dienas 

Mėsa: 7 paros.  
 
Indikacija 
Kiaušinių nededančios 
vištos:  
– Mycoplasma 
synoviae sukeliamas 
poliartritas; 
– LKL, įskaitant 
sukeliamas 
Mycoplasma 
gallisepticum 
bakterijų; 
– Escherichia coli 
sukeliama 
kolibakteriozė 
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Nyderlandai DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

Doxycycline-
hyclaat 20% 

Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
200 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Veršeliai, 
kiaulės, vištos 
ir kalakutai. 

Vištos ir kalakutai: 
peroralinis, su 
geriamuoju 
vandeniu, 4–
7 dienas. 

Vištos ir 
kalakutai: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 

Kalakutai – mėsa: 
28 paros. 
Vištos – mėsa: 
14 parų,  
kiaušiniai: 10 parų. 
 
Indikacija 
Kalakutai:  
– Chlamydia psittaci 
sukeliama ornitozė 
 – E. coli sukeliama 
kolibakteriozė 
 – Lycoplasma 
gallisepticum 
sukeliama LKL 
 
Indikacija  
Vištos: 
– E. coli sukeliama 
kolibakteriozė 
– Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliama LKL 

Nyderlandai Dutch Farm 
International B.V. 
Nieuw Walden 112 
1394 PE 
Nederhorst den 
Berg 
THE 
NETHERLANDS 

Doxycycline 20% 
W.O. 

Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
200 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos 
(broileriai). 

Peroralinis su 
geriamuoju 
vandeniu. 

10 mg 
doksiciklino 
hiklato per 
kg kūno 
svorio/ parą 
3 dienas. 

Mėsa: 7 paros. 
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
Indikacija  
Kiaušinių nededančios 
vištos:  
– Mycoplasma 
synoviae sukeliama 
poliartritas; 
– LKL, įskaitant 
sukeliamas 
Mycoplasma 
gallisepticum; 
– Escherichia coli 
sukeliama 
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kolibakteriozė. 
 

Nyderlandai DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

Doxycycline-
hyclaat 50% 

Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
500 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Veršeliai, 
kiaulės, 
kiaušinių 
nededančios 
vištos. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos: peroralinis, 
su geriamuoju 
vandeniu, 4–5 
dienas. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 4–
5 dienas. 

Kiaušinių nededančios 
vištos – mėsa: 14 
parų. 
 
Indikacija  
Kiaušinių nededančios 
vištos:  
– E. coli sukeliama 
kolibakteriozė 
– Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos LKL 
 

Nyderlandai DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

Doxycycline 50% 
WSP 

Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
500 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos: peroralinis, 
su geriamuoju 
vandeniu. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos: 25 
mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas. 

Kiaušinių nededančios 
vištos – mėsa: 
6 paros.  
 
Indikacija 
Kiaušinių nededančios 
vištos:  
– Mycoplasma spp. (M. 
gallisepticum, 
M.synoviae ir M. 
meleagridis), E. coli ir 
Haemophilus 
paragallinarum 
sukeliamos kvėpavimo 
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takų infekcijos; 
– Clostridium 
perfringens en 
Clostridium colinum 
sukeliamas plonosios 
žarnos uždegimas. 
 
 

Nyderlandai Interchemie 
Werken  
De Adelaar BV 
Hosterweg 26a 
5811 Ccastenray 
THE 
NETHERLANDS 

Doxy WS doksiciklino 
hiklato 

Viename 
grame 
miltelių: 
200 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos 
(broileriai). 

Peroralinis, su 
geriamuoju 
vandeniu. 

10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą 3 
dienas. 

Mėsa: 7 paros.  
 
Indikacija  
Kiaušinių nededančios 
vištos:  
– Mycoplasma 
synoviae sukeliamas 
poliartritas; 
– LKL, įskaitant 
sukeliamas 
Mycoplasma 
gallisepticum; 
– Escherichia coli 
sukeliama 
kolibakteriozė. 
 

Nyderlandai Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
THE 
NETHERLANDS 

Soludox 50%  Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
500 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaulės ir 
kiaušinių 
nededančios 
vištos. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos: peroralinis, 
su geriamuoju 
vandeniu. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos: 
Pasteurella 
multocida 
sukeliama 
pastereliozė: 
10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 

Kiaušinių nededančios 
vištos:  
(pastereliozė) – mėsa: 
5 paros. 
(ORT) – mėsa: 12 
parų. 
 
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
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per parą, 3–
4 dienas; 
Ornithobacte
rium 
rhinotracheal
e (ORT) 
sukeliamos 
infekcijos: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
4 dienas.  

Nyderlandai Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
THE 
NETHERLANDS 

Doxyfar 50%  Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
500 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaulės ir 
kiaušinių 
nededančios 
vištos. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos: peroralinis, 
su geriamuoju 
vandeniu. 

 Kiaušinių 
nededančios 
vištos: 
Pasteurella 
multocida 
sukeliama 
pastereliozė: 
10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
4 dienas; 
Ornithobacte
rium 
rhinotracheal
e (ORT) 
sukeliamos 
kvėpavimo 
takų 
infekcijos: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–

Kiaušinių nededančios 
vištos:  
(pastereliozė) – mėsa: 
5 paros. 
(ORT) – mėsa: 12 
parų. 
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
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4 dienas. 

Nyderlandai Kepro B.V. 
Maagdenburgstraa
t 38 
7421 ZE 
Deventer 
THE 
NETHERLANDS 

Doxy 200 W.S.P. Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
200 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos 
(broileriai). 

Peroralinis. su 
geriamuoju 
vandeniu. 

10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą 3 
dienas. 

Mėsa: 7 paros. 
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 
Indikacija:  
– Mycoplasma 
synoviae sukeliamas 
poliartritas; 
 – LKL, įskaitant 
sukeliamas 
Mycoplasma 
gallisepticum; 
 – Escherichia coli 
sukeliama 
kolibakteriozė. 

Nyderlandai Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
THE 
NETHERLANDS 

Soludox 50%  Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
grame 
miltelių: 
500 mg 
doksiciklino 
hiklato. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaulės ir 
kiaušinių 
nededančios 
vištos. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos: Peroralinis 
Su geriamuoju 
vandeniu. 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos: 
10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
4 dienas. 

Kiaušinių nededančios 
vištos – mėsa: 
5 paros. 
 
Indikacija:  
Pasteurella multocida 
sukeliama 
pastereliozė. 
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Nyderlandai Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
SPAIN 

Karidox 10% Oral 
Solution  

Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
mililitrų: 
100 mg 
doksiciklino 
(hiklato). 

Geriamasis 
tirpalas 

Kiaulės ir 
vištos 
(broileriai). 

Vištos (broileriai): 
peroralinis, su 
geriamuoju 
vandeniu. 

Vištos 
(broileriai): 
10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 3–5 
dienas 

Vištos (broileriai) – 
mėsa: 7 paros.  
 
Indikacija:  
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų LKL ir 
mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika. 

Nyderlandai Huvepharma, 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BELGIUM 

HydroDoxx 500 
mg/g 

Doksiciklino 
hiklatas 

Per g: 
500 mg 
doksiciklino 
hiklatas. 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaulės ir 
vištos 
(broileriai). 

Vištos (broileriai): 
peroralinis, su 
geriamuoju 
vandeniu. 

Vištos 
(broileriai): 
20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 3–5 
dienas 

Vištos (broileriai) – 
Mėsa: 6 paros.  
 
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 

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

Soldoxin  Doksiciklino 
hiklatas 

Viename 
mililitrų: 
100 mg 
doksiciklino 
(hiklato). 

Geriamasis 
tirpalas 

Kiaulės ir 
vištos 
(broileriai). 

Vištos (broileriai): 
peroralinis, su 
geriamuoju 
vandeniu. 

Vištos 
(broileriai): 
10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, 3–5 
dienas 

Vištos (broileriai) – 
Mėsa: 7 paros. 
 
Negalima naudoti 
vištoms, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui.  
 
Indikacija: 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų LKL ir 
mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika. 

Lenkija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 

Doxymed 50 Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos  250–500 ml 
vaisto/1000 l 
geriamojo 
vandens 

25 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros.  
Negalima naudoti 
kiaušinius dedančioms 
vištoms.  
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Lenkija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
THE 
NETHERLANDS 

Soludox 50% Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Geriamieji 
milteliai 

Vištos  2 g vaisto/ 100 kg 
kūno svorio per 
parą gydant 
pastereliozę arba 
4 g vaisto/ 100 kg 
kūno svorio per 
parą gydant 
Ornithrobacterium 
rhinotracheale 
infekciją. 
 

 10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą 
gydant 
pastereliozę 
arba 20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą 
gydant 
Ornithrobact
erium 
rhinotracheal
e bakterijų 
infekciją, 3–
4 dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros gydant 
pastereliozę.  
12 parų gydant 
Ornithrobacterium 
rhinotracheale 
bakterijų infekciją. 
Negalima naudoti 
kiaušinius dedančioms 
vištoms. 

Lenkija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPAIN 

Hipradoxi-S Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Vištos  0,5–1,0 ml 
vaisto/l geriamojo 
vandens 

50–100 mg 
doksiciklino 
hiklato/l 
geriamojo 
vandens, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  

Lenkija Oropharma n.v. 
Dijkstraat 30 
9140 Temse 
BELGIUM 

Ornicure  Doksiciklino 
hiklatas 

300 mg/4 g Geriamieji 
milteliai 

balandžiai, 
papūgos 

Balandžiai: 4 g 
vaisto 2 litrams 
geriamojo 
vandens, 
papūgos: 4 g 
vaisto 0,5 litro 

15 mg/kg 
kūno 
svorio.per 
parą, 5 
dienas; 
gydant 
papūgų ligą 
arba 

Negalima naudoti 
balandžiams, kurie 
skirti žmonių maistui. 
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klinikinę 
ornitozę – 
3–4 savaites 

Lenkija Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Doxiryl 50% Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 

25 mg doksiciklino 
hiklato/kg kūno 
svorio per parą 

25 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  

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

Doxivex 10% Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Koncentrata
s 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) 

05–1,0 ml vaisto/l 
geriamojo 
vandens 

50–100 mg 
doksiciklino 
hiklato/l 
geriamojo 
vandens per 
parą, 3–5 
dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  

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

Oridox Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(broileriai) 

05–1,0 ml vaisto/l 
geriamojo 
vandens 

10 –20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  

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

Karidox Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(broileriai)  

05–1,0 ml vaisto/l 
geriamojo 
vandens 

10–20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  
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Lenkija Drwalewskie 
Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjneg
o S.A. 
Grójecka 6 
05-651 Drwalew 
POLAND 

Doxymina 20% Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/g Geriamieji 
milteliai 

Vištos 25–50 g vaisto/l 
geriamojo 
vandens 

10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  

Lenkija V.M.D.n.v./ s.a. 
Hoge Muew 900 
2370 Arendonk 
BELGIUM 

Doxycycline 
hyclate 50% 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 25 mg doksiciklino 
hiklato/kg kūno 
svorio per parą 

25 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  

Lenkija INDUSTRIAL 
VETERINARIA S.A. 
Esmeralda, 19 - 4º 
08950 ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 
SPAIN 
 

Doxinyl Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(broileriai) 

 0,5– 1,0 ml 
vaisto/l geriamojo 
vandens per parą 

50–100 mg 
doksiciklino 
hiklato/l 
geriamojo 
vandens, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  

Lenkija Biofaktor Sp. z 
o.o.(Skierniewice) 
Czysta 4 
96-100 
Skierniewice 
POLAND 

Doxycyclinum 
20% 

Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/ml Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos, 
kalakutai 

25–50 g vaisto/l 
geriamojo 
vandens 

10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  

Lenkija Tarchomińskie 
Zakłady 
Farmaceutyczne 
Polfa S.A. 
Fleminga 2 
03-176 Warszawa 
POLAND 

Doxycyclinum 
wet proszek 

Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/g Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos, 
kalakutai,  

25–50 g miltelių/l 
geriamojo 
vandens 

10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  

Lenkija Sogeval 
Laboratoires 
200 route De 
Mayenne 
53 022 Laval 
Cedex FRANCE 

DOXYVAL 20% Doksiciklino 
hiklatas 

20 g/ 100 g Geriamieji 
milteliai 

Vištos 
(broileriai) 

5 g vaisto 100 kg 
kūno svorio per 
parą arba 0,5 g –
/l geriamojo 
vandens 

10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
4 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms.  
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Lenkija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
THE 
NETHERLANDS 

Soludox 15% Doksiciklino 
hiklatas 

150 mg/g Geriamieji 
milteliai 

Vištos, 
kalakutai, 
balandžiai, 
narvuose 
laikomi 
paukščiai 

10–20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg kūno 
svorio per parą 

10–
20 mg/kg 
kūno svorio 
per parą, 3–
5 dienas. 
Gydant 
Chlamydia 
psittaci 
bakterijų 
infekciją – 
30–45 
dienas. 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
7 paros. Negalima 
naudoti kiaušinius 
dedančioms vištoms 
arba balandžiams, 
kurie skirti žmonių 
maistui.  

Portugalija 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 
PORTUGAL 

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

Doksiciklino 
hiklatas 

doksiciklino 
hiklato 
400 mg / g 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaulės, vištos, 
kalakutai 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai ir 
kalakutai: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio, 
5 dienas. 

Vištos (broileriai) – 
mėsa ir plaučkepeniai 
- 5 paros;  
Kalakutai  
mėsa ir plaučkepeniai 
- 6 paros;  
 
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 

Portugalija 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 
PORTUGAL 

DOXYVET-10 Doksiciklino 
hiklatas 

doksiciklino 
hiklato 
10 g; 
Bromexin 
Cloridrate 
1g 

Geriamasis 
tirpalas 

Galvijai 
(veršeliai), 
kiaulės, 
broileriai, 
kalakutai, 
avys, ožkos 
(ožkiukai) 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu  

Broileriai ir 
kalakutai: 
50–
100 mg/litrui 
vandens per 
parą, 3–5 
dienas 
(prilygsta 
0,5–1 ml 
DOXIVET–10 
/ litrui 
vandens per 
parą 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros 
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Portugalija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

VETADOXI 50 Doksiciklino 
hiklatas 

doksiciklino 
hiklato 
500 mg/g 

Geriamieji 
milteliai 

Galvijai 
(veršeliai), 
kiaulės ir 
paukščiai 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu, pienu ar 
pašaru 

25 mg/kg 
kūno svorio 
(paukščiai); 
200 g/1000 l 
vandens per 
parą, 3–5 
dienas; 
500 g/1000 l 
geriamojo 
vandens 
(paukščiai) 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
5 paros. Negalima 
naudoti dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

Doksiciklino 
(hiklato) 
100 mg 

Koncentrata
s 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai: 
50–100 mg 
doksiciklino 
hiklato/l 
geriamojo 
vandens per 
parą (0,5–
1,0 ml 
veterinarinio 
vaisto/ 
geriamojo 
vandens per 
parą), 3–5 
dienas.  

Paukščiai (broileriai) 
Mėsa ir plaučkepeniai - 
7 paros. Negalima 
naudoti dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 

Portugalija Univete SA 
Rua D. Jerónimo 
Osório, 5 
B 1400-119 Lisboa 
PORTUGAL 

UNIDOXINA 200 
mg/ml solução 
oral para suínos 
e aves 
 
 

Doksiciklino 
hiklatas 

Doksiciklino 
(hiklato) 
200 mg 

Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 

Peroraliniu būdu, 
su geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai ir 
kalakutai: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio, 
5 dienas. 

Vištos (broileriai) – 
mėsa ir plaučkepeniai 
- 7 paros. Negalima 
naudoti dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
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Rumunija DELOS IMPEX’ 96 
SRL 
17, Pictor Ştefan 
Luchian 
sector 2 
Bucharest 
ROMANIA 

Doxidem 20 Doksiciklino 
hiklatas 

 200 mg/ml 
doksiciklino 
hiklato 

Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai  
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 

Peroralinis  – 75 ml 
vaisto/100 
litrų 
geriamojo 
vandens per 
parą, 3–5 
dienas iš 
eilės – 
jauniems 
naminiams 
paukščiams 
iki 4 savaičių 
 
– 150 ml 
vaisto/100 
litrų 
geriamojo 
vandens per 
parą, 3–5 
dienas iš 
eilės – 
suaugusiems 
naminiams 
paukščiams 
 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
28 paros  
 

Indikacijos: 
Naminiai paukščiai – 
mikoplazmozės, 
pastereliozės, 
kolibakteriozė, 
stafilokokozės 
gydymas. 
 
Lėtinė kvėpavimo liga, 
Pasteurella spp., 
Mycoplasma spp., 
Salmonella spp., E. 
coli., Haemophillus 
paragallinarium, 
Staphylococcus 
sukeliamos infekcijos, 
kampilobakterijų 
sukeliamas hepatitas ir 
dermatitas. 
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Rumunija DELOS IMPEX’ 96 
SRL 
17, Pictor Ştefan 
Luchian 
sector 2 
Bucharest 
ROMANIA 

Doxidem 50 Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino 
hiklato  

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai  
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Kiaulės  

Peroralinis  
(su geriamuoju 
vandeniu) 

– 20–40 mg 
vaisto/kg 
kūno svorio 
per parą, 5 
dienas iš 
eilės, per os;  
 
'– 200–
300 g 
vaisto/1000 l 
geriamojo 
vandens, 5 
dienas iš 
eilės 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
28 paros  
 

Indikacijos: lėtinė 

kvėpavimo liga, 

Pasteurella spp., 

Mycoplasma spp., 

Salmonella spp., E. 

coli., Haemophillus 

paragallinarium, 

stafilokokų sukeliamos 

bakterijos, 

kampilobakterijų 

sukeliamas hepatitas , 

dermatitas ir kitos 

doksiciklinui jautrių 

mikroorganizmų 

sukeliamos ligos. 

Rumunija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
THE 
NETHERLANDS 
 

Doxycycline 50% 
WSP 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino 
hiklato  

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Veršeliai 
Kiaulės 

Peroralinis  
(su geriamuoju 
vandeniu) 

40 mg/kg 
kūno svorio 
arba 200–
400 g/1000 l 
geriamojo 
vandens, 4–
7 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
Naminiai paukščiai 
4 paros  
 
Indikacijos: Chlamydia 
psittaci sukeliama 
ornitozė (kalakutai); 
'– E. coli sukeliama 
kolibakteriozė (vištos 
ir kalakutai); 
'– Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos LKL (vištos 
ir kalakutai); 
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indikacijos 

Rumunija FRANVET 
ZI d'Etriche-Route 
d'Avire 
BP 103 
49500 Segré 
Cedex 
FRANCE 
 
 

Doxy 5 Franvet  Doksiciklino 
hiklatas 

50 mg/g 
doksiciklino 
(hiklato) 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Veršeliai  
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu arba 
skystu pašaru) 

1 g vaisto/l 
geriamojo 
vandens per 
parą, 3–5 
dienas – 
naminiams 
paukščiams 
iki 2 
savaičių; 
2 g vaisto/l 
geriamojo 
vandens per 
parą, 3–5 
dienas 
naminiams 
paukščiams 
nuo 2 
savaičių 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
naminiai paukščiai – 
4 paros  
 
Indikacijos:, the 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų kvėpavimo 
takų infekcijų 
gydymas ir 
profilaktika. 

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

Doxipan 20 Doksiciklino 
hiklatas 

200 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

5–7,5 g/10 l 
geriamojo 
vandens 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
naminiai paukščiai – 
5 paros  
 
Indikacijos: Lėtinė 
kvėpavimo liga ir 
susijusios 
komplikacijos. 

Rumunija PHYLAXIA PHARMA 
LTD 
1103 Budapest 
Gergely u.79  
HUNGARY 
 

Doxyphyl SP 
A.U.V. 

Doksiciklino 
hiklatas 

300 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
(viščiukai, 
vištos, 
kalakutai) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

10 mg/kg 
kūno svorio, 
3–5 dienas 
arba 100 mg 
vaisto/l 
geriamojo 
vandens 

Viščiukai, vištos: 
7 paros  
Kalakutai: 7 paros 
(negalima naudoti 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui). 
 
Indikacijos: Kelių 
bakterinių infekcijų 
gydymas ir 
profilaktika. 
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Rumunija LABORATORIOS 
SYVA S.A. 
Avda. Parroco 
Pablo Diez, 49-57 
24010 Leon 
SPAIN 
 

Syvadox 10% Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/1 
ml 
doksiciklino 
(hiklato) 

Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

50–100 mg 
doksiciklino/l 
geriamojo 
vandens per 
parą 
(prilygsta 
0,5–1,0 ml 
vaisto/l 
geriamojo 
vandens per 
parą, 3–5 
dienas 

Vištos – 7 paros 
(negalima naudoti 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui). 
 
Indikacijos: pirmiau 
minėtų doksiciklinui 
jautrių bakterijų 
sukeliamos 
kolibakteriozė, LKL, 
mikoplazmozė. 

Rumunija VMD 
Berendonk 74 
2370 Arendonk 
BELGIUM 
 

Doxyveto 50S Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino 
(hiklato) 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
Kiaulės 
Veršeliai 
Ėriukai 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu arba 
pašaru) 

20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą su 
geriamuoju 
vandeniu 
arba 300 g 
vaisto/1000 l 
geriamojo 
vandens 
arba 600 g 
/1000 kg 
pašaro, 3–5 
dienas 

Naminiai paukščiai – 
8 paros  
 
Indikacijos: LKL 
(Mycoplasma 
gallisepticum), 
ornitozė (Chlamidia 
psittaci), infekcinis 
sinovitas (Mycoplasma 
synoviae), paukščių 
cholera (Pasteurella 
multocida). 

Rumunija CHEMIFARMA 
S.p.A 
Via Don Eugenio 
Servadei 16 
47100 Forli 
ITALY 
 

Doxiciclina 50% Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino  

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Vištos 
(broileriai) 
Kiaulės 

Peroralinis (per os, 
su geriamuoju 
vandeniu arba 
skystu pašaru) 

40 g 
vaisto/100 
kg kūno 
svorio 
(20 mg of 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio) 
prilygsta 
maždaug 
15–30 g 
vaisto/100 l 
vandens, 3–

Broileriai – 5 paros  
 
Indikacijos: lėtinė 
kvėpavimo liga ir kitos 
kvėpavimo sistemos 
ligos, ypač sukeliamos 
Pasteurella spp., 
Mycoplasma spp., 
Haemophilus 
gallinarium, Bordetella 
avium ir Chlamidia 
psittaci bakterijų. 

56/82 



Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas / 
rinkodaros 

teisės turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptautinis 

nepatentinis 

pavadinimas 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų rūšis Naudojimo 

dažnis ir būdas 

Rekomend

uojama 

dozė 

 
Išlauka/ 
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5 dienas. 

Rumunija Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Hungary 

Doxiprim 40% 
Soluble Powder  

Doksiciklino 
hiklatas 

400 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Vištos 
Kalakutai 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio  

Vištos ir kalakutai – 
4 paros (negalima 
naudoti paukščiams, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui). 
 
Indikacijos: 
doksiciklinui jautrių 
organizmų sukeliamų 
kvėpavimo, žarnyno ir 
sisteminių infekcijų 
LKL (Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli), 
oro maišų uždegimo 
(Mycoplasma 
maleagridis), 
infekcinio sinovito 
(Mycoplasma 
synoviae), paukščių 
choleros (Pasteurella 
multocida), infekcinės 
slogos (Haemophylus 
paragallinarum), 
kolibakteriozės (E. 
coli), kalakutų 
bordeteliozės 
(Bordetella avium), 
nekrozinio plonosios 
žarnos uždegimo 
(Clostridium 
perfringens), 
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Išlauka/ 
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chlamidiozės 
(Chlamidia psittaci) 
gydymas. Stresą 
keliančių aplinkybių, 
vakcinacijos, laikymo 
vietos pokyčių ir 
vežimo sukeliamų 
antrinių bakterijų 
profilaktika.. 

Rumunija Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Doxyril 50% Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

25 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio, 
3–5 dienas 
iš eilės. 

Naminiai paukščiai – 
4 paros (negalima 
naudoti paukščiams, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui). 
 
Indikacija: 
Mycoplasma spp. (M. 
gallisepticum, M. 
synoviae ir M. 
melagridis), E. coli, 
Haemophylus 
paragallinarium ir 
Ornithobacterium 
rhinotracheale 
sukeliamos kvėpavimo 
takų infekcijos. 
Clostridium 
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perfringens ir 
Clostridium colinum 
sukeliama plonosios 
žarnos uždegimas. 
Pasteurella multocida 
sukeliamas kraujo 
užkrėtimas. 

Rumunija CEVA SANTE 
ANIMALE 
ROMANIA SRL 
5 Chindiei , sector 
4, 
Bucharest 
ROMANIA 
 

Doxyvit 50% 
WSP 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
(vištos ir 
kalakutai) 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

15 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio, 5 
dienas iš 
eilės arba 
2 g 
vaisto/10 l 
geriamojo 
vandens ir 
prilygsta 
100 mg 
doksiciklino/l 
geriamojo 
vandens 

Naminiai paukščiai 
(vištos ir kalakutai) – 
7 paros (negalima 
naudoti paukščiams, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui). 
 
Indikacijos: 
Kolibakteriozė, LKL ir 
mikoplazmozė, 
Clostridium 
perfringens, 
chlamidiozė, 
Bordetella avium 
sukeliama infekcinė 
sloga. 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml 
doksiciklino 
(hiklato) 

Geriamasis 
tirpalas 

Naminiai 
paukščiai 
(vištos) 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio, 3–5 
dienas. 

Naminiai paukščiai 
(vištos) t? paros 
(negalima naudoti 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui). 
 

Indikacijos: 
Doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 

59/82 



Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas / 
rinkodaros 

teisės turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptautinis 

nepatentinis 

pavadinimas 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų rūšis Naudojimo 

dažnis ir būdas 

Rekomend

uojama 

dozė 

 
Išlauka/ 
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sukeliamų LKL ir 
mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika. 

Rumunija S.C. VIM 
SPECTRUM SRL 
409 Sighisoarei 
Targu Mures 
ROMANIA 

Vidoxim 10% 
powder for oral 
solution for pigs 
and poultry  

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

1000 g 
vaisto/1000 l 
geriamojo 
vandens, 5 
dienas 

Naminiai paukščiai 10 
parų (negalima 
naudoti paukščiams, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui). 
 

Indikacijos: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophylus 
paragallinarium ir 
Pasteurela multocida 
sukeliamos infekcijos. 

Rumunija S.C. VIM 
SPECTRUM SRL 
409 Sighisoarei 
Targu Mures 
ROMANIA  

Vidoxim 100% 
powder for oral 
solution for pigs 
and poultry  

Doksiciklino 
hiklatas 

1000 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

100 g 
vaisto/1000 l 
geriamojo 
vandens, 5 
dienas 

Naminiai paukščiai – 
10 parų (negalima 
naudoti paukščiams, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui). 
 
Indikacijos: M. 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophylus 
paragallinarium ir P. 
multocida sukeliamos 
infekcijos. 
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Rumunija CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028  Barcelona 
SPAIN 

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml 
doksiciklino 
(hiklato) 

Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(broileriai) 
(negalima 
naudoti 
paukščiams, 
kurių kiaušiniai 
skirti žmonių 
maistui) 
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio, 3–5 
dienas. 

Naminiai paukščiai 
(vištos) – 7 paros 
(negalima naudoti 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui). Doksiciklinui 
jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų LKL ir 
mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika. 

Rumunija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BELGIUM 

HydroDoxx 500 
mg/g Water 
Soluble Powder 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 
(mėsinės 
kiaulės) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

20 mg 
doksiciklino 
(hiklato)/kg 
x 3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos – 6 paros. 
Negalima naudoti 
dedantiems 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui. 
 

Indikacijos: 
vištos (broileriai): 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
gydymas ir 
profilaktika. 

Rumunija CEVA PHYLAXIA 
VETERINARY 
BIOLOGICALS CO. 
LTD. 
1107 Budapesta 
Szallas u.5 
HUNGARY 
 

Doxivit 100  Doksiciklino 
hidrochloridas 

100 mg/g 
doksiciklino 
hidrochlorid
o  

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai 
(vištos, 
kalakutai ir 
žąsys)  
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

10 mg 
doksiciklino 
hidrochlorido
/kg kūno 
svorio per 
parą, 5 
dienas  

Naminiai paukščiai – 
7 paros (negalima 
naudoti paukščiams, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui). 
 

Indikacijos: 
LKL (Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli), 
infekcinė sloga 
(Haemophylus 
paragallinarum), 
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Išlauka/ 
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paukščių cholera 
(Pasteurella 
multocida), 
kolibakteriozė (E. coli), 
oro maišų uždegimas 
(Mycoplasma 
maleagridis), 
chlamidiozė (Chlamidia 
psittaci), nekrozinis 
plonosios žarnos 
uždegimas 
(Clostridium 
perfringens). 

Rumunija PHARMATEKA BT 
1046 Budapest 
Szigyarto u. 10 / 
20 Kossuth Str. 
Pusztaberki, 2658 
HUNGARY 

DOXY H 10% Doksiciklino 
hidrochloridas 

100 mg/g 
doksiciklino 
hidrochlorid
o 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai  

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

1 g vaisto/l 
geriamojo 
vandens, 3–
5 dienas  

Naminiai paukščiai – 
10 parų (negalima 
naudoti paukščiams, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui). 

Rumunija s.c. romvac 
company s.a.Şos. 
Centurii, nr. 7 
Voluntari  
ROMANIA 

Doxiciclina 10% Doksiciklino 
hidrochloridas 

100 mg/g 
doksiciklino 
hidrochlorid
o 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai, 
įskaitant 
balandžius 
Kiaulės  
Galvijai 
(veršeliai) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

2 g 
vaisto/10 kg 
kūno svorio 
per parą, 5–
8 dienas 

Naminiai paukščiai 
(vištos) – 5 paros 
(negalima naudoti 
paukščiams, kurių 
kiaušiniai skirti žmonių 
maistui). 

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

Doxicol 60% Doksiciklino 
hidrochloridas 

600 mg/g 
doksiciklino 
hidrochlorid
o 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai  
Kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu arba 
feed) 

Broileriai 0–
14 parų: 
50 g/1000 l 
vandens; 
broileriai 15 
–28 paros: 
100 g/1000 l 
vandens; 
broileriai 29 
–35 paros: 
120 g/1000 l 

Naminiai paukščiai 
5 paros (negalima 
naudoti paukščiams, 
kurių kiaušiniai skirti 
žmonių maistui). 
 
Indikacijos: 
Kolibakteriozės, 
kvėpavimo sistemos 
ligų, mikoplazmozės 
gydymas ir 
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Išlauka/ 

indikacijos 

vandens;  profilaktika.  

Slovėnija Novartis Veterina 
d.o.o. 
Verovškova 57 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

 

DOXYRIL 50% Doksiciklino 
hiklatas 

50%  
(500 mg/g) 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Kiaulės, 
naminiai 
paukščiai 

Kiaulės ir naminiai 
paukščiai: vieną 
kartą per parą, 3–
5 dienas iš eilės, 
su geriamuoju 
vandeniu 

Kiaulės: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato 1 kg 
kūno svorio; 
Naminiai 
paukščiai: 
25 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
naminiai paukščiai – 
4 paros;  
 
Indikacijos: 
kvėpavimo sistemos 
infekcijos 
(M. gallisepticum, 
M. synoviae ir 
M. melagridis), 
Escherichia coli, 
Haemophilus 
paragallinarum, 
Ornithobacterium 
rhinotracheale; 
plonosios žarnos 
uždegimas 
(Clostridium 
perfringens ir 
Clostridium colinum; 
kraujo užkrėtimas 
(Pasteurella 
multocida). 
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Išlauka/ 

indikacijos 

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

DOXIPAN 20 
plv.sol. ad 
us.vet. 

Doksiciklino 
hiklatas 

20 g/100 g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Veršeliai, 
kiaulės, 
naminiai 
paukščiai–
broileriai, 
kalakutai 

5 dienas, su 
geriamuoju 
vandeniu 

Naminiai 
paukščiai – 
broileriai: 5–
7,5 g 
vaisto/10 l 
geriamojo 
vandens. 
Kalakutai:10
–20 mg 
veikliosios 
medžiagos/k
ūno svorio 
prilygsta 50–
100 g 
vaisto/100 
litrų 
geriamojo 
vandens. 
Veršeliai, 
kiaulės: 
10 mg 
veikliosios 
medžiagos/k
ūno svorio 
per parą 
prilygsta 
0,5 g 
vaisto/10 kg 
kūno svorio 

Mėsa: broileriai –
5 paros, kalakutai – 
10 parų. 
 
Indikacijos: broileriai – 
lėtinė kvėpavimo liga 
ir susijusios 
komplikacijos  
Kalakutai: 
Gramteigiamų ir 
gramneigiamų 
bakterijų, doksiciklinui 
jautrių miklopazmų 
sukeliamos infekcijos, 
ypač mikoplazmų ir 
(arba) stafilokokų 
sukeliami kvėpavimo ir 
sąnarių sindromai. 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai: 
(vištos ir 
kalakutai), 
Galvijai ir 
kiaulės 

4–5 dienas su 
geriamuoju 
vandeniu 

0,5 ml 
vaisto/l 
geriamojo 
vandens 

Mėsa: 5 paros            
 
Indikacijos: Gydymas 
of LKL, 
mikoplazmozės, 
kiaulės enzootic 
pneumonia, 
bronchopneumonias, 
chlamidiasis, 
unspecific diarheas. 
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Išlauka/ 

indikacijos 

Slovakija Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

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

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kiaulės, 
broileriai 

3–5 dienas iš eilės 
su geriamuoju 
vandeniu 

Kiaulės: 
20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
Broileriai: 25 
mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 

Valgomi audiniai: 
broileriai – 4 paros.  
 
Indikacijos: 
doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų infekcijų 
gydymas, ypač 
(broileriai): 
Mycoplasma spp. (M. 
gallisepticum, 
M.synoviae ir 
M.meleagridis), 
Escherichia coli, 
Haemophilus 
paragallinarum ir 
Ornithobacterium 
rhinotracheale 
sukeliamos kvėpavimo 
takų infekcijos, 
Clostridium 
perfringens ir 
Clostridium colinum 
sukeliamas plonosios 
žarnos uždegimas, 
Pasteurella multocida 
sukeliamas kraujo 
užkrėtimas. 

65/82 



Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas / 
rinkodaros 

teisės turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptautinis 

nepatentinis 

pavadinimas 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų rūšis Naudojimo 

dažnis ir būdas 

Rekomend

uojama 

dozė 

 
Išlauka/ 

indikacijos 

Slovakija Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Hungary 

DOXYVIT 40% 
plv.sol. 

Doksiciklino 
hiklatas 

40 g/100 g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Naminiai 
paukščiai: 
(vištos ir 
kalakutai) ir 
kiaulės 

3–5 dienas su 
geriamuoju 
vandeniu; 
naminiai 
paukščiai: su 
geriamuoju 
vandeniu; kiaulės: 
su geriamuoju 
vandeniu arba 
pašaru 

Vištos ir 
kalakutai:10
–20 mg 
aktyvaus 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio) 
per parą, 
nepertraukia
mas 
gydymas: 
1 g 
vaisto/3–6 l 
geriamojo 
vandens, 
pakartotinis 
gydymas: 
25–50 mg 
vaisto/kg 
kūno svorio 
(10–20 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno 
svorio), su 
geriamuoju 
vandeniu 

Viščiukų ir kalakutų 
mėsa: 4 paros.  
 
Indikacijos: 
doksiciklinui jautrių 
organizmų sukeliamų 
kvėpavimo, žarnyno ir 
sisteminių infekcijų 
gydymas ir 
profilaktika: vVištos, 
kalakutai – lėtinė 
kvėpavimo liga 
(Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli), 
oro maišų uždegimas 
(M.meleagridis), 
infekcinis sinovitas 
(M.synoviae), paukščių 
cholera (P. multocida), 
kalakutų bordeteliozė 
(Bordetella avium), 
infekcinė sloga 
(Haemophilus 
paragallinarum), 
collibacilosis (E. coli), 
nekrozinis plonosios 
žarnos uždegimas 
(Clostridium 
prefringens), 
chlamidiozė (CH. 
psittaci). 
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Išlauka/ 

indikacijos 

Slovakija Tekro, spol. s.r.o., 
Višňová 2/484, 
140 00 Praha 4, 
Czech Republic 

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 g/1000 
g 

Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Broileriai, 
kiaulės 

3–5 dienas su 
geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai: 
10 mg 
doksiciklino 
hiklato/kg 
kūno svorio 
(prilygsta 1 
kg 
vaisto/1000 l 
geriamojo 
vandens)  

Broilerių ir kiaulių 
mėsa: 7 paros.  
 
Indikacijos: 
doksiciklinui jautrių 
organizmų sukeliamų 
kvėpavimo ir 
virškinimo sistemų ligų 
gydymas ir 
profilaktika: broileriai 
– LKL, mikoplazmozė, 
oro maišų uždegimas, 
sinovitas, pastereliozė, 
infekcinė cholera, 
kolibakteriozė, 
chlamidiozė, 
nekrozinis plonosios 
žarnos uždegimas. 

Slovakija Pharmagal s.r.o., 
Murgašova 5, 949 
01 Nitra, Slovak 
Republic 

DOXYGAL plv.sol. 
ad us.vet. 

Doksiciklino 
hiklatas 

5 g/100 g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kiaulės, 
naminiai 
paukščiai, 
veršeliai, 
triušiai 

Naminiai 
paukščiai: 
Profilaktika – 5 
dienas, gydymas – 
3 dienas, su 
geriamuoju 
vandeniu 
Kiaulės, veršeliai, 
triušiai: 5 dienas, 
su geriamuoju 
vandeniu arba 
pašaru 

Naminiai 
paukščiai – 
profilaktika: 
50 mg 
veikliosios 
medžiagos/l 
geriamojo 
vandens (1 g 
vaisto/l 
vandens) 
gydymas: 
100 mg 
veikliosios 
medžiagos/l 
vandens (2 g 
vaisto/l 
vandens) 

Naminių paukščių ir 
triušių mėsa: 7 paros. 
 
Indikacijos: naminiai 
paukščiai – LKL 
(mikoplazmozė), 
kolibakteriozė. 
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Išlauka/ 

indikacijos 

Slovakija COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
FRANCE 

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

Doksiciklino 
hiklatas 

5 g/100 g Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Kiaulės, 
naminiai 
paukščiai, 
veršeliai 

Profilaktika: 1–
3 dienas, 
gydymas: 3–5 
dienas, su 
geriamuoju 
vandeniu arba 
pašaru 

10 mg 
veikliosios 
medžiagos/k
g kūno 
svorio per 
parą (1 g 
vaisto/5 kg 
kūno svorio 
per parą). 
Naminiai 
paukščiai – 
iki 2 
savaičių: 1 g 
vaisto/litrui 
geriamojo 
vandens per 
parą; nuo 2 
savaičių: 2 
g/litrui 
vandens per 
parą 

Naminių paukščių 
mėsa – 4 paros. 
 
Indikacijos: naminiai 
paukščiai – kvėpavimo 
takų infekcijos 
gydymas ir 
profilaktika. 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Vištos 
(broileriai), 
kiaulės 

 Broileriai: 3–5 
dienas, Kiaulės: 
5 paros, Su 
geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai: 
10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, (0,5–
1,0 ml 
vaisto/litrui 
geriamojo 
vandens),  

Mėsa ir plaučkepeniai - 
vištos (broileriai) – 
7 paros. 
 
Indikacijos: vištos 
(broileriai) – 
doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
ir mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika.  
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Išlauka/ 

indikacijos 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml Vandenyje 
tirpūs 
milteliai 

Vištos 
(broileriai), 
kiaulės 

Broileriai: 3–5 
dienas, kiaulės: 
5 paros, su 
geriamuoju 
vandeniu 

Broileriai: 
10–20 mg 
doksiciklino/
kg kūno 
svorio per 
parą, (0,5–
1,0 ml 
vaisto/l 
geriamojo 
vandens),  

Mėsa ir plaučkepeniai - 
vištos (broileriai) – 
7 paros. 
 
Indikacijos: vištos 
(broileriai) – 
doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
ir mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika. 

Jungtinė 
Karalystė 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml 
doksiciklino 
(doksiciklin
o hiklato) 

Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

10–20 mg 
doksiciklino/
kg x 3–5 
dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos (broileriai) – 
7 paros. 
 
Indikacijos: vištos 
(broileriai) – 
doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
ir mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika. 

Jungtinė 
Karalystė 

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

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

Doksiciklino 
hiklatas 

100 mg/ml 
doksiciklino 
(doksiciklin
o hiklato) 

Geriamasis 
tirpalas 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

10–20 mg 
doksiciklino/
kg x 3–5 
dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos (broileriai) – 
7 paros. 
 
Indikacijos: vištos 
(broileriai) – 
doksiciklinui jautrių 
mikroorganizmų 
sukeliamų lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
ir mikoplazmozės 
gydymas ir 
profilaktika.. 
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Išlauka/ 
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Jungtinė 
Karalystė 

Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BELGIUM 

HydroDoxx 500 
mg/g Water 
Soluble Powder 

Doksiciklino 
hiklatas 

500 mg/g 
doksiciklino 
hiklato 

Milteliai 
geriamajam 
tirpalui 

Vištos 
(broileriai) ir 
kiaulės 
(mėsinės 
kiaulės) 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

20 mg 
doksiciklino 
(hiklato)/kg 
x 3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai: 
vištos – 6 paros. 
 
Indikacijos: vištos 
(broileriai) – 
Mycoplasma 
gallisepticum 
sukeliamos lėtinės 
kvėpavimo ligos (LKL) 
gydymas ir 
profilaktika. 

JUNGTINĖ 
KARALYSTĖ 

VMD NV, HOGE 
MAUW 
900-2370 
Arendonk 
BELGIUM 

Doxyveto 50 s 
plus 

Doksiciklino 
hiklatas 

50% w/w 
doksiciklino 
hiklato 

Powder, 
Peroralinis 
administrati
on 

Kiaušinių 
nededančios 
vištos 

Peroralinis (su 
geriamuoju 
vandeniu) 

25 mg 
doksiciklino 
(hiklato)/kg 
x 3–5 dienas 

Mėsa ir plaučkepeniai - 
6 paros 
 
Indikacijos: 
Mycoplasma spp., E. 
coli ir Haemophilus 
paragallinarum 
sukeliamo kvėpavimo 
takų infekcijos. 
Clostridium 
perfringens ir 
Clostridium colinum 
sukeliamas plonosios 
žarnos uždegimas. 



II PRIEDAS 

MOKSLINĖS IŠVADOS IR VETERINARINIO VAISTO APRAŠO 
PAKEITIMO PAGRINDAS 
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NAMINIAMS PAUKŠČIAMS SKIRIAMŲ VANDENYJE TIRPIŲ 
MILTELIŲ IR GERIAMŲJŲ TIRPALŲ, KURIŲ SUDĖTYJE YRA 
DOKSICIKLINO HIKLATO (žr. I priedą), MOKSLINIO 
ĮVERTINIMO BENDROJI SANTRAUKA  

 

1. Įvadas 

Naminiams paukščiams su geriamuoju vandeniu skiriamais vandenyje tirpiais milteliais ir geriamaisiais 

tirpalais, kurių sudėtyje yra doksiciklino hiklato, gydomos kvėpavimo ir virškinimo sistemų infekcijos, 

kurias sukelia skirtingi doksiciklinui jautrūs bakteriniai patogenai. 

Doksiciklinas yra tetraciklino darinys, kuris naudojamas panašiai kaip ir tetraciklinas. Visų tetraciklinų 

veikimo spektras yra platus, jie veikia gramneigiamas ir gramteigiamas bakterijas, chlamidijas, 

riketsijas, mikoplazmas ir spirochetas. Kai kurias iš šių rūšių doksiciklinas veikia labiau nei kiti 

tetraciklinai. Visų pirmą tai yra bakteriostatinis antibiotikas, kurio veikimo mechanizmas pagrįstas 

baltymų sintezės slopinimu. 

Jungtinė Karalystė išreiškė rūpestį, kad įvairiose Europos Sąjungos šalyse nustatytų visų stiprumų 

naminiams paukščiams su geriamuoju vandeniu skiriamų vandenyje tirpių miltelių ir geriamųjų tirpalų, 

kurių sudėtyje yra doksiciklino hiklato, dozavimo, didžiausios ir mažiausios dozės, gydymo trukmės ir 

išlaukos skirtumai gali kelti pavojų ir gyvūnų, ir žmonių sveikatai, ir paprašė Veterinarių vaistų 

komiteto (CVMP) pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. 

Procedūra buvo susijusi su 179 veterinariniais vaistais, kurių rinkodaros teisės suteiktos arba 

tebesvarstomos skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse (žr. I priedą). 

 

2. Turimų duomenų aptarimas 

Iš visų pareiškėjų ir (arba) rinkodaros teisės turėtojų pateiktų duomenų tik devyniolika atsakymų 

pateikti su išsamiais dokumentų rinkiniais, kurie buvo parengti vadovaujantis Direktyvos 2001/82/EB 

12 straipsnio 3 dalimi. Devyni atsakymai pateikti su generinių vaistų dokumentų rinkiniais, parengtais 

pagal Direktyvos 2001/82/EB 13 straipsnį. Keturiuose atsakymuose raštu pateiktoje informacijoje 

nebuvo duomenų, susijusių su CVMP iškeltais klausimais. Vienas atsakymas gautas pasibaigus 

nustatytam atsakymų pateikimo terminui, todėl jis nebuvo priimtas, ir CVMP vertinimą atliko, 

neatsižvelgdamas į su tuo vaistu susijusius duomenis. 

Iš pateiktų duomenų buvo matyti, kad susijusių veterinarinių vaistų rinkodaros teisės suteiktos arba 

tebesvarstomos pagal skirtingas rinkodaros teisės suteikimo procedūras (savitarpio pripažinimo arba 

nacionalines procedūras) ir vadovaujantis skirtingu teisiniu pagrindu (pateikus išsamią, generinio 

vaisto ir informuoto sutikimo paraiškas). 

Atkreiptas dėmesys į tai, kad kurie pateikti duomenys buvo identiški, tačiau juos pateikė skirtingi 

rinkodaros teisės turėtojai. 

Nuspręsta, kad tik pirmiau minėtuose devyniolikoje atsakymų, su kuriais pateikti išsamūs dokumentų 

rinkiniai parengti vadovaujantis Direktyvos 2001/82/EB 12 straipsnio 3 dalimi, buvo tinkamai atsakyta 

į iškeltus konkrečius klausimus. Pateikti duomenų paketai sudaryti iš viešai prieinamų bibliografinių 

duomenų ir nuosavybės teise saugomų duomenų. 

Siekdami pagrįsti susijusių vaistų veiksmingumą pareiškėjai ir (arba) rinkodaros teisės turėtojai 

pateikė iš viso 11 nuosavybės teise saugomų originalių tyrimų, įskaitant 3 eksperimentinius infekcinius 
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tyrimus ir natūraliomis sąlygomis atliktus 8 klinikinius tyrimus. Visi tyrimai, išskyrus vieną, buvo 

atliekami su mėsinėmis vištomis. Šis vienas tyrimas atliktas su kalakutais. 

Atliekant tyrimus buvo naudojami skirtingų vaisto formų veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje buvo 

skirtingos koncentracijos doksiciklino hiklato arba doksiciklino hidrochlorido; beveik visų preparatų 

sudėtyje buvo rūgštiklių (dažniausiai citrinų rūgšties). 

Dokumentai, kuriais pagrįsti nuosavybės teise saugomi originalūs tyrimai, buvo labai skirtingi ir 

daugeliu atvejų neatitiko dabartinių standartų. Visų pirma nepateikta informacijos apie tyrimo sąlygas 

(tyrimo vietos ligos istoriją, laikymo ir šėrimo sąlygas, šviesos ir tamsos ciklą) bei gydymo tvarkaraštį 

(ar vaistai buvo skiriami ad libitum 24 val. per parą, ar taikytas pulsinis gydymas) arba jos pateikta 

labai nedaug. 

Remiantis su mėsinėmis vištomis, kurios buvo dirbtinai užkrėstos Mycoplasma gallisepticum, atliktu 

geros laboratorinės praktikos (GLP) kriterijus atitinkančiu dozės nustatymo tyrimu, galima nustatyti 

terapinę vaisto dozę – 20 mg/kg kūno svorio, kuri skiriama 5 dienas iš eilės. Pateikti septyni 

natūraliomis sąlygomis atlikti klinikiniai tyrimai su mėsinėmis vištomis, kurios sirgo kvėpavimo liga ir 

kurių M. gallisepticum sukelta infekcija buvo patvirtinta. Atliekant visus, išskyrus du, tyrimus, 5 dienas 

iš eilės buvo skiriama 20 mg/kg kūno svorio doksiciklino hiklato paros dozė. Vieno iš šių tyrimų 

duomenimis, remiantis objektyviais parametrais, kaip antai, reikšmingai sumažėjusiais gyvūnų, 

kuriems nustatyti patologiniai pakitimai, procentine dalimi ir ligai būdingų pakitimų vertinimo balų 

skaičiumi bei reikšmingai mažesniu M. gallisepticum atsinaujinimo po gydymo greičiu, galima 

patvirtinti šios tikslinės dozės veiksmingumą. Nenustatyta jokių su gydymu susijusių nepageidaujamų 

reiškinių. Kiti tyrimai tik parodo tikslinės dozės veiksmingumą, kadangi jų metu buvo naudojamas 

subjektyvus pirminis sukeliamo pakitimo rodiklis – klinikinės būklės pagerėjimas, ir šie tyrimai buvo 

nepakankamai pagrįsti dokumentais. Taigi, 5 dienas iš eilės skiriamos terapinės 20 mg/kg kūno svorio 

dozės veiksmingumas, gydant M. gallisepticum sukeliama kvėpavimo liga sergančias vištas, buvo 

patvirtintas klinikiniu tyrimu, atliktu su mėsinėmis vištomis, kurios sirgo kvėpavimo liga ir kurių 

M. gallisepticum sukelta infekcija buvo patvirtinta. 

Dėl Pasteurella multocida sukeliamos infekcijos, pateikti du eksperimentiniai tyrimai su mėsinėmis 

vištomis, t. y. vienas leidinyje paskelbtas tyrimas (Semjen et al., (1998)1 ir vienas nuosavybės teise 

saugomas tyrimas. Abu tyrimai buvo atliekami panašiomis eksperimentinėmis sąlygomis. Šie tyrimai 

rodo, kad 4 (5) dienas skiriama 10 mg/kg kūno svorio doksiciklino paros dozė yra veiksminga, gydant 

dirbtinai sukeltą paukščių cholerą – tai rodo reikšmingai sumažėjęs paukščių mirtingumas ir ligai 

būdingų patologinių pakitimų skaičius bei tyrime naudotos padermės bakterijų atsinaujinimo greitis, 

palyginti su dirbtinai užkrėstais negydomais kontroliniais gyvūnais. Taip pat nustatyta, kad 

doksiciklinas yra pranašesnis už chlortetracikliną, kuris buvo naudojamas kaip teigiamos kontrolės 

priemonė. Tačiau leidinyje paskelbtame straipsnyje pateikta nepakankamai informacijos, kuria 

remiantis būtų galima apskaičiuoti faktinę tiriamųjų gyvūnų suvartotą vaisto dozę. Atliekant 

nuosavybės teisę saugomą tyrimą, viduriavimas buvo vienas iš pagrindinių dirbtinai užkrėstiems, bet 

negydomiems gyvūnams nustatytų klinikinių simptomų, tačiau tai nėra tipinis pastereliozės požymis. 

Pasibaigus stebėjimo laikotarpiui, gyvūnams, kuriems gydymas buvo taikomas, nustatyti lengvi 

klinikiniai simptomai, ir keli gyvūnai nugaišo. Nepaisant to, kad nebuvo pateikta jokių natūraliomis 

sąlygomis atliktų klinikinių tyrimų, kuriais būtų galima pagrįsti eksperimentinėmis sąlygomis gautus 

rezultatus, atsižvelgiant į pakankamą šio patogeno jautrumą doksiciklinui (MIK90 iki 2µg/ml), su 

P. multocida susijusių kvėpavimo takų infekcijų gydymas doksiciklinu yra pagrįstas. 

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

infection in broiler chickens. Act. Vet. Hung. 46 (1), p. 85-93, 1998. 
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Dėl Escherichia coli sukeliamų infekcijų, pateikti trys leidiniuose paskelbti tyrimai su eksperimentiniais 

modeliais (George et al., 19772; Goren et al., 19883; Velkers et al., 20054) ir vienas klinikinis 

veiksmingumo tyrimas. Goren et al. (1988)3 atliktas tyrimas buvo suplanuotas kaip dozės titravimo 

tyrimas, 5 dienas iš eilės su geriamuoju vandeniu skiriant 25–1000 ppm doksiciklino dozes. Nustatytas 

aiškus dozės ir atsakomosios reakcijos santykis. Palyginus su užkrėstais negydomais kontroliniais 

gyvūnais, nustatyta, kad skiriant ne mažesnę kaip 400 ppm (prilygsta 96 mg/kg kūno svorio) dozę, 

doksiciklinu galima veiksmingai mažinti gyvūnų mirtingumą ir kolibakteriozei būdingų patologinių 

pakitimų (perikardito, oro maišų uždegimo ir perihepatito) dažnį bei gerinti vištų klinikinę būklę. 

Palankiausi rezultatai gauti 5 dienas iš eilės skiriant didžiausią bandomąją dozę, t. y. 1000 ppm, kuri 

prilygsta 196 mg/kg kūno svorio. Skiriant šias dozes, vidutinė kraujo plazmoje susidariusi doksiciklino 

koncentracija (matuojama 2-ą gydymo dieną) buvo 3,6 µg/ml. O atliekant George et al. (1977)2 

tyrimą, palyginus su dirbtinai užkrėstų negydomų kontrolinių gyvūnų duomenimis, įrodyta, kad 

doksiciklinas yra veiksmingas, mažinant gyvūnų mirtingumą ir tipinių patologinių pakitimų skaičių, kai 

3 dienas iš eilės su geriamuoju vandeniu skiriama 50 ppm dozė, ir kad jis yra pranašesnis už 

chlortetracikliną ir spektinomiciną, kurie buvo naudojami kaip teigiamos kontrolės priemonės. Tačiau 

George et al. (1977)2 straipsnyje pateikta nepakankamai informacijos (apie gyvūnų kūno svorį ir 

suvartoto vandens kiekį), kad būtų galima apskaičiuoti faktinę tiriamųjų gyvūnų per parą suvartotą 

vaisto dozę.  

Eksperimentinėmis sąlygomis tiriant homeopatinių vaistų veiksmingumą gydant kolibakterioze 

sergančias mėsines vištas, doksiciklinas buvo naudojamas kaip kontrolinis vaistas (Velkers et al., 

2005)4. Įrodyta, kad 5 dienas iš eilės skiriama 250 mg/l geriamojo vandens doksiciklino paros dozė yra 

veiksminga siekiant išvengti gyvūnų žūties ir mažinti E. coli sukeliamų pakitimų skaičių ir augimo 

slopinimą. Tačiau šiame leidinyje paskelbtame straipsnyje nepateikta būtinos informacijos, pagal kurią 

būtų galima nustatyti faktinę tiriamųjų paukščių per parą suvartotą vaisto dozę. 

Šiuos infekcinius kolibakteriozės tyrimus buvo sunku palyginti dėl didelių eksperimentinių sąlygų 

skirtumų, pvz., naudotų skirtingų padermių bakterijų ir infekcinių dozių, skirtingo gydymo pradžios 

laiko ir skirtingų tyrime naudotų vištų (pagal amžių, svorį ir veislę). Todėl atsižvelgiant į šiuos tyrimus 

negalima padaryti jokių tvirtų išvadų. 

Buvo pateiktas vienas GKP kriterijus atitinkantis, natūraliomis sąlygomis atliktas atviras klinikinis 

tyrimas su kolibakterioze sergančiomis mėsinėmis vištomis. 3 dienas buvo skiriama tikslinė 25 mg/kg 

kūno svorio doksiciklino paros dozė. Veiksmingumo vertinimas pagrįstas mirtingumo, klinikinių 

stebėjimų ir mikrobiologiniais duomenimis. Rezultatai parodė, kad doksiciklinas veiksmingai gerina 

vištų klinikinę būklę ir laipsniškai mažina jų mirtingumą. Atkreiptas dėmesys į kelis tyrimo trūkumus 

(pvz., nesudaryta kontrolinė grupė). 

Dėl Ornithobacterium rhinotracheale sukeliamų infekcijų, pateiktas vienas GKP kriterijus atitinkantis, 

kontroliuojamas patvirtinamasis veiksmingumo tyrimas su eksperimentinėmis sąlygomis 

O. rhinotracheale dirbtinai užkrėstomis vištomis. Tyrimas buvo atliekamas dviem etapais: 

bandomajame etape siekta nustatyti optimalią infekcinę dozę, po jo sekė patvirtinamasis etapas. Esant 

net ir didžiausiai infekcinei dozei, klinikiniai simptomai vištoms beveik nepasireiškė. Tačiau bandomojo 

                                                      
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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etapo duomenys rodo, kad palyginti su negydytais kontroliniais gyvūnais, esant didžiausiai infekcinei 

dozei reikšmingai sumažėjo vištų, kurios 4 dienas buvo gydomos 20 mg/kg doksiciklino paros doze, 

oro maišų pakitimų. Patvirtinamajame etape ir klinikinė, ir patologinė negydytų kontrolinių gyvūnų 

reakcija į dirbtinai sukeltą O. rhinotracheale infekciją buvo silpna. Antibakterinių medžiagų 

veiksmingumas pagal O. rhinotracheale atsinaujinimo greitį nebuvo patvirtintas. Šio tyrimo metu 

tikriausiai nebandyta nustatyti faktinės vištų suvartojamos vaisto dozės. Tai buvo vienintelis tyrimas, 

pateiktas siekiant pagrįsti vaisto vartojimą O. rhinotracheale sukeltoms infekcijoms gydyti. Taigi, 

remiantis pateiktais duomenimis, negalima patvirtinti jokios terapinės vaisto dozės O. rhinotracheale 

sukeliamai kvėpavimo ligai gydyti. 

Su chlamidioze susiję pateikti duomenys buvo neįtikinami, todėl informacijos šiuo metu patvirtintų ir 

su šia kreipimosi procedūra susijusių vaistų vištų ir kitų paskirties gyvūnų rūšių chlamidiozės gydymo 

indikacijai pagrįsti nepakako. 

Pateikti trys tyrimai, susiję su doksiciklino veiksmingumu gydant kalakutus ir žąsis. Doksiciklinas buvo 

skiriamas kvėpavimo liga ir oro maišų uždegimu bei kvėpavimo liga ir sąnarių sindromu (mikoplazmos, 

stafilokokai) sergantiems kalakutams. Žąsys doksiciklinu buvo gydomos nuo kvėpavimo sutrikimo 

sindromo (mikoplazmozė). Kadangi visi trys tyrimai buvo nepakankamai pagrįsti dokumentais (t. y. 

nepateikta informacijos apie diagnostines procedūras, mikrobiologiją, klinikinius stebėjimus), jų 

rezultatų neįmanoma tinkamai paaiškinti. 

Klinikinių duomenų, kuriais būtų galima pagrįsti kitas šiuo metu patvirtintas su šia procedūra susijusių 

vaistų vištų ir kitų paskirties gyvūnų rūšių gydymo indikacijas (pvz., M. meleagridis, M. synoviae, 

Haemophilus paragallinarum, Clostridium perfringens, Clostridium colinum, Bordetella avium ir pan. 

sukeliamų infekcijų gydymą) nepateikta arba jų pateikta labai nedaug. 

Taigi, komitetas nusprendė, kad doksiciklino veiksmingumas gydant M. gallisepticum sukeliamą lėtinę 

kvėpavimo ligą buvo pakankamai pagrįstas klinikinės dozės nustatymo tyrimu ir klinikiniais tyrimais, 

kurie atlikti komercinio naudojimo sąlygomis, vištoms skiriant 20 mg/kg vaisto dozę 5 dienas iš eilės. 

Kalbant apie P. multocida sukeliamas infekcijas, tyrimo su eksperimentiniais modeliais rezultatai rodo, 

kad gydymas veiksmingas, kai 4 arba 5 dienas skiriama 10 mg/kg kūno svorio vaisto dozė, tačiau 

nebuvo pateikta jokių komercinėmis sąlygomis gautų patvirtinamųjų klinikinių duomenų. Nepaisant to, 

kadangi buvo įrodyta, jog P. multocida yra jautrios doksiciklinui, MIK90 esant iki 2µg/ml, ir buvo 

atlikta jų farmakokinetinė ir farmakodinaminė analizė, sprendimas įtraukti P. multocida sukeliamas 

infekcijas į vištų gydymo indikaciją yra pagrįstas. 

Dėl E. coli sukeliamų naminių paukščių infekcijų pateikta nepakankamai duomenų. Remiantis dviem 

pateiktais su vištomis atliktais eksperimentiniais E. coli infekciniais tyrimais, nepavyko nustatyti jokios 

terapinės dozės režimo. Pateikto natūraliomis sąlygomis atlikto klinikinio tyrimo, kurio metu 

kolibakterioze sergantys broileriai 3 dienas buvo gydomi 25 mg/kg doksiciklino doze, rezultatai taip pat 

buvo neįtikinami. Iš farmakodinaminių duomenų matyti, kad E. coli padermių bakterijų jautrumas 

doksiciklinui labai skiriasi – MIK90 rodikliai svyruoja nuo 2 iki 32 µg/ml. Vokietijoje užregistruoti 

naujausi iš vištų išskiriamų E. coli bakterijų atsparumo rodikliai svyruoja nuo 19,3 iki 37 % (Wallmann 

et al, 2007)5. Būtų galima teigti, kad doksiciklinu galima veiksmingai gydyti E. coli sukeltomis 

infekcijomis sergančius broilerius, tačiau tik jeigu prieš pradedant tyrimą patvirtinamas šių bakterijų 

jautrumas doksiciklinui. 

                                                      
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. 
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Nepaisant pateiktų tyrimų trūkumų, nepakankamų plačiai pripažįstamu vaisto naudojimu pagrįstų 

duomenų, susijusių su kai kuriomis indikacijomis ir dozavimo režimais, ir su vaistų neveiksmingumu 

susijusios naujos farmakologinio budrumo informacijos stokos, galima padaryti išvadą, kad dabartinės 

vaistų, kurių sudėtyje yra doksiciklino, dozės ir indikacijos yra saugios ir veiksmingos. 

Rinkodaros teisės turėtojų pateikti likučių pasišalinimo tyrimai parodė, kad esant galimybei buvo 

taikomas komiteto rekomenduojamas statistinis išlaukos nustatymo metodas6. Atliekant kai kuriuos 

tyrimus, doksiciklino likučių pasišalinimo kinetiniai duomenys nebuvo įrodyti, nes vaisto likučių 

audiniuose aptikta tik vieną arba du kartus po vaisto naudojimo nutraukimo. Tokiais atvejais buvo 

taikomas kitas metodas 6 arba tyrimas buvo laikomas patvirtinamuoju. Likučių tyrimai buvo atliekamai 

daugiausia su vištomis. Atlikti ir du likučių tyrimai su kalakutais. Vištoms skiriamos vaisto paros dozės 

svyravo nuo 10,36 (14,47) iki 25 mg/kg kūno svorio. Atliekant aštuonis tyrimus, buvo skiriama 

maždaug 20 mg/kg kūno svorio doksiciklino paros dozė. Dviejuose tyrimuose galutinio preparato 

koncentracija geriamajame vandenyje buvo nurodyta, tačiau nepatikslinta faktinė gyvūnų suvartota 

vaisto dozė mg/kg kūno svorio. Atliekant visus tyrimus gydymas buvo tęsiamas penkias dienas iš eilės. 

Kadangi galiausiai nuspręsta, kad nėra būtinybės peržiūrėti vaisto dozę, susijusių vaistų išlaukos 

peržiūrėti taip pat nereikėjo. 

 

3. Naudos ir rizikos vertinimas 

Apsvarsčius visus pareiškėjų ir (arba) rinkodaros teisės turėtojų pateiktus duomenis, nuspręsta, kad 

buvo pateikta pakankamai dokumentais pagrįstų įrodymų, siekiant pagrįsti priimtiną doksiciklino 

hiklato veiksmingumą gydant su Mycoplasma gallisepticum susijusiomis kvėpavimo takų infekcijomis 

sergančias mėsines vištas, kai 5 dienas iš eilės skiriama 20 mg/kg kūno svorio paros dozė. Tačiau 

nepateikta jokių dokumentais pagrįstų įrodymų, kad su Mycoplasma gallisepticum susijusių kvėpavimo 

takų infekcijų gydymas taikant kitus patvirtintus vaisto dozavimo režimus (10-25 mg/kg kūno svorio) 

yra neveiksmingas. 

Nuspręsta, kad doksiciklino hiklato naudojimas pagal visas deklaruojamas vištų gydymo indikacijas ir 

doksiciklino naudojimas kitų rūšių naminiams paukščiams gydyti yra plačiai pripažįstamas. Nors 

pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė tinkamų dokumentais pagrįstų įrodymų pagal visas 

kitas indikacijas visų kitų rūšių gyvūnams skiriamoms nustatytoms vaisto dozėms pagrįsti, nebuvo 

pateikta ir jokios naujos informacijos apie kokį nors nežinomą pavojų, susijusį su doksiciklino 

neveiksmingumu gydant naminius paukščius. Pateiktuose susijusių vaistų periodiškai atnaujinamuose 

saugumo protokoluose nebuvo nurodyta, kad pagal kurią nors iš deklaruojamų indikacijų ar gydant 

kurios nors paskirties rūšies gyvūnus vaistas būtų buvęs neveiksmingas. 

Dėl atsparumo, 2009 m. paskelbti naujausio visos Europos zoonozinių ir simbiontinių vidurių bakterijų 

atsparumo antibakterinėms medžiagoms tyrimo7 rezultatai atskleidė, kad iš vištų išskirtos E. coli 

bakterijos yra itin atsparios tetraciklinams.  

Todėl CVMP rekomenduoja, atsižvelgiant į rekomendacijas CVMP gairėse dėl antibakterinių medžiagų 

aprašo (EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005)8 ir informaciją apie teisingą vaistų skyrimą, į visų su šia 

                                                      
6 CVMP rekomendacinis pranešimas dėl išlaukos laikotarpių suderinimo metodo (angl. CVMP Note for guidance: 

Approach towards harmonisation of withdrawal periods) http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf. 
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 CVMP peržiūrėtos antibakterinių vaistų aprašo gairės (angl. CVMP revised guideline on the SPC for antimicrobial 

products (EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005) - http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/sagam/38344105enfin.pdf  
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procedūra susijusių vaistų preparato informacinius dokumentus įtraukti visus atitinkamus teiginius apie 

apdairų antibakterinių medžiagų naudojimą. 
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VETERINARINIO VAISTO APRAŠO, ŽENKLINIMO IR 
PAKUOTĖS LAPELIO PAKEITIMO PAGRINDAS 

 

Kadangi: 

• CVMP nusprendė, kad doksiciklino hiklato naudojimas yra plačiai pripažįstamas. Nepateikta 

jokių dokumentais pagrįstų įrodymų, kurie patvirtintų nežinomą su doksiciklino 

neveiksmingumu gydant naminius paukščius susijusią riziką. Pateiktuose susijusių vaistų 

periodiškai atnaujinamuose saugumo protokoluose nenurodyta, kad pagal kurią nors iš 

patvirtintų indikacijų gydant kurios nors patvirtintos rūšies gyvūnus vaistas būtų buvęs 

neveiksmingas. Todėl, nepaisant to, kad pateikta nepakankamai dokumentais pagrįstų įrodymų 

vaisto naudojimui pagal kai kurias šiuo metu patvirtintas indikacijas ir kai kurioms tikslinėms 

gyvūnų rūšims pagrįsti, su šia procedūra susijusių vaistų bendras naudos ir rizikos vertinimas 

tebėra toks pat; 

• CVMP nuomone, 2009 m. paskelbtas naujausias visos Europos zoonozinių ir simbiontinių 

vidurių bakterijų atsparumo antibakterinėms medžiagoms tyrimas atskleidė, kad iš vištų 

išskirtos E. coli bakterijos yra itin atsparios tetraciklinams. Todėl nuspręsta, kad atsižvelgiant į 

rekomendacijas CVMP gairėse dėl antibakterinių medžiagų aprašo ir informaciją apie teisingą 

su šia kreipimosi procedūra susijusių vaistų skyrimą, į preparato informacinius dokumentus 

reikėtų įtraukti visus atitinkamus standartinius teiginius apie apdairų antibakterinių medžiagų 

naudojimą; 

CVMP rekomendavo leisti keisti rinkodaros teises ir iš dalies pakeisti susijusius veterinarinio vaisto 

aprašo skyrius, ženklinimą ir pakuotės lapelį, kad į juos būtų įtraukta bent ta informacija, kuri pateikta 

šios nuomonės I priede nurodytų naminiams paukščiams su geriamuoju vandenyje skiriamų vandenyje 

tirpių miltelių ir geriamųjų tirpalų, kurių sudėtyje yra doksiciklino hiklato, III priede. 
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III PRIEDAS 

VETERINARINIO VAISTO APRAŠO, ŽENKLINIMO IR 
PAKUOTĖS LAPELIO PAKEITIMAS 
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SUSIJUSIŲ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO SKYRIŲ 
PAKEITIMAI 
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4.5 Specialios atsargumo priemonės, skiriant vaistą gyvūnams 

Specialios atsargumo priemonės, skiriant vaistą gyvūnams 

Dėl bakterijų jautrumo doksiciklinui kintamumo (laiko ir geografinės vietovės atžvilgiu) primygtinai 

rekomenduojama imti bakteriologinius mėginius iš ūkyje sergančių paukščių ir atlikti mikroorganizmų 

jautrumo tyrimus. 

Didelis iš vištų išskirtų E. coli bakterijų atsparumas tetraciklinams patvirtintas dokumentais. Todėl 

E. coli bakterijų sukeltas infekcijas šiuo vaistu galima pradėti gydyti tik atlikus jų jautrumo tyrimą. 

Kadangi tikslinių patogenų gali nepavykti išnaikinti, gydymą vaistais reikia taikyti vadovaujantis ir gero 

valdymo praktika, t. y. laikytis higienos, užtikrinti tinkamą vėdinimą ir vengti gyvūnų pertekliaus jų 

laikymo vietoje. 

 

4.9 Dozės ir naudojimo būdas 

Skiriamas su geriamuoju vandeniu. 

<patvirtinta dozė> mg doksiciklino hiklato /kg kūno svorio per parą, kuri prilygsta   mg <vaisto 

pavadinimas>/kg kūno svorio, …<patvirtinta gydymo trukmė> dienas (-ų) iš eilės. 

Atsižvelgiant į rekomenduojamą dozę ir gydytinų paukščių skaičių ir svorį, tikslus <vaisto 

pavadinimas>paros kiekis apskaičiuojamas naudojant šią formulę:  

.....mg [vaisto pavadinimas] 

/kg      kūno svorio per parą 

 

x 

gydytinų paukščių vidutinis 

kūno svoris (kg) 

Vidutinis vieno paukščio per parą suvartojamo vandens kiekis 

(l) 

 

= .... mg [vaisto pavadinimas] /l 

   geriamojo vandens 

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį. 

Išgeriamo su vaistais sumaišyto vandens kiekis priklauso nuo paukščių klinikinės būklės. Siekiant gauti 

tinkamą dozę, gali tekti koreguoti vaisto koncentraciją geriamajame vandenyje.  

Jeigu naudojamos ne pilnos pakuotės, rekomenduojama naudoti tinkamai sukalibruotą svėrimo įrangą. 

Vaisto paros dozę reikia įmaišyti į tokį geriamojo vandens kiekį, kad visas vaistas būtų suvartotas per 

24 val. Kas 24 val. geriamasis vanduo su vaistais turėtų būti ruošiamas naujai. Rekomenduojama 

paruošti koncentruotą tirpalo ruošinį (maždaug 100 gramų vaisto vienam litrui geriamojo vandens) ir 

prireikus jį toliau skiesti iki terapinės koncentracijos. Taip pat koncentruotą tirpalą galima naudoti su 

proporciniu vandens prisotinimo vaistais įrenginiu. 
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SUSIJUSIŲ ŽENKLINIMO DALIŲ PAKEITIMAI 
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7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 

 

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį. 

 

 

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 

 

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį. 
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SUSIJUSIŲ PAKUOTĖS LAPELIO SKYRIŲ PAKEITIMAI 
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9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 

Reikia laikytis šių nurodymų dėl vaisto dozavimo: 

<patvirtinta dozė> mg doksiciklino hiklato /kg kūno svorio per dieną, kuri prilygsta    mg <vaisto 

pavadinimas>/kg kūno svorio, …<patvirtinta gydymo trukmė> dienas (-as) iš eilės. 

Atsižvelgiant į rekomenduojamą dozę ir gydytinų paukščių skaičių ir svorį, tikslus <vaisto 

pavadinimas>paros kiekis apskaičiuojamas naudojant šią formulę: 

.....mg [vaisto pavadinimas] 

/kg      kūno svorio per parą 

 

x 

gydytinų paukščių vidutinis 

kūno svoris (kg) 

Vidutinis vieno paukščio per parą suvartojamo vandens kiekis 

(l) 

 

= .... mg [vaisto pavadinimas] /l 

   geriamojo vandens  

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį. 

Išgeriamo su vaistais sumaišyto vandens kiekis priklauso nuo paukščių klinikinės būklės. Siekiant gauti 

tinkamą dozę, gali tekti koreguoti vaisto koncentraciją geriamajame vandenyje. Jeigu naudojamos ne 

pilnos pakuotės, rekomenduojama naudoti tinkamai sukalibruotą svėrimo įrangą. Vaisto paros dozę 

reikia įmaišyti į tokį geriamojo vandens kiekį, kad visas vaistas būtų suvartotas per 24 val. Kas 24 val. 

geriamasis vanduo su vaistais turėtų būti ruošiamas naujai. Rekomenduojama paruošti koncentruotą 

tirpalo ruošinį (maždaug 100 gramų vaisto vienam litrui geriamojo vandens) ir prireikus jį toliau skiesti 

iki terapinės koncentracijos. Taip pat koncentruotą tirpalą galima naudoti su proporciniu vandens 

prisotinimo vaistais įrenginiu. 

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI 

Dėl bakterijų jautrumo doksiciklinui kintamumo (laiko ir geografinės vietovės atžvilgiu) primygtinai 

rekomenduojama imti bakteriologinius mėginius iš ūkyje sergančių paukščių ir atlikti mikroorganizmų 

jautrumo tyrimus. 

Didelis iš vištų išskirtų E. coli bakterijų atsparumas tetraciklinams patvirtintas dokumentais. Todėl 

E. coli bakterijų sukeltas infekcijas šiuo vaistu galima pradėti gydyti tik atlikus jų jautrumo tyrimą. 

Kadangi tikslinių patogenų gali nepavykti išnaikinti, gydymą vaistais reikia taikyti vadovaujantis ir gero 

valdymo praktika, t. y. laikytis higienos, užtikrinti tinkamą vėdinimą ir vengti gyvūnų pertekliaus jų 

laikymo vietoje. 
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