
I PIELIKUMS 

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMU, ZĀĻU FORMU, STIPRUMU, 
DZĪVNIEKU SUGU, LIETOŠANAS VEIDU, 
INDIKĀCIJU/IZDALĪŠANĀS PERIODU UN PIETEIKUMA 
IESNIEDZĒJU/REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKU 
SARAKSTS DALĪBVALSTĪS 
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Dalībvalsts/

EEZ 
Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

Austrija Chevita 
Tierarzneimittel 
Gesellschaft 
m.b.H.Kaplanstraße 
10 AT 
4600 Wels  
AUSTRIJA 

Doxymax 

500 mg/g - Pulver 

zur Herstellung 

einer Lösung zum 

Einnehmen für 

Schweine und 

Hühner 
 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cūkas,  
cāļi (broileri) 

Cāļi:  
3–5 dienas, iekšķīgi 
ar dzeramo ūdeni 

Cāļi: 25 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
= 1 g 
pulvera/20 kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
cāļiem (broileriem) 5 
dienas  
Olas: nav paredzēts 
lietošanai dējējvistām  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma sugu 
(M. gallisepticum), 
Escherichia coli izraisīta 
elpceļu infekcija, 
Pasteurella multocida 
izraisīta septicēmija 

Beļģija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

Doxycycline 50 % 
Dopharma 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Teļi, cūkas, 
mājputni 

Mājputni: 
50 mg/kg dienā 

3–5 dienas 
500 g/1000 l 
dzeramā 
ūdens 

Gaļa un subprodukti: 6 
dienas.  
 
Indikācijas: 
mikroorganismu 
izraisītas elpceļu vai 
kuņģa-zarnu trakta 
infekcijas  

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

Pulmodox 50 % Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Teļi, cūkas, 
mājputni 

Mājputni: 50 mg/kg 
dienā 

3–5 dienas 
500 g/1000 l 
dzeramā 
ūdens 

Gaļa un subprodukti: 6 
dienas.  
 
Indikācijas: 
mikroorganismu 
izraisītas elpceļu vai 
kuņģa-zarnu trakta 
infekcijas  

Beļģija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
NĪDERLANDE 

Soludox 50 %  Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Cūkas, mājputni Mājputni:  
10–20 mg/kg dienā 

3–4 dienas 
100–
200 g/1000 l 
dzeramā 
ūdens 

Gaļa un subprodukti:  
3 dienas/10 mg/kg  
12 dienas/20 mg/kg  
 
Indikācijas: elpceļu 
slimības 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Beļģija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
NĪDERLANDE 

Soludox 15 % ad. 
us. vet..  

Doksiciklīna 
hiklāts 

150 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Cūkas, teļi, 
mājputni, sugas 
putni, baloži 

Mājputni:  
10–20 mg/kg dienā 

3–5 dienas 
500 g/1000 l 
dzeramā 
ūdens 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas.  
 
Indikācijas: 
mikroorganismu 
izraisītas elpceļu 
slimības  

Beļģija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
BEĻĢIJA 

Hydrodoxx 
500 mg/g water-
soluble powder  

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) un 
cūkas 
(nobarojamas 
cūkas) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

20 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta)/kg x 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi: 6 dienas. 
Nelietot dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: Cāļi 
(broileri): Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana.  

Bulgārija Farma Sis OOD 
4 San Stefano Str. 
Dobrich 
BULGĀRIJA 

Doxinyl 
10 % Oral 
Suspension  
 

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Suspensija 
iekšķīgai 
lietošanai  

Mājputni Ar dzeramo ūdeni 50–100 ml 
Doxinyl 10 % 
100 l dzeramā 
ūdens dienā  
(50–100 mg 
doksiciklīna 
1 l dzeramā 
ūdens) 3–5 
dienas 

Gaļa – 5 dienas 

Bulgārija Farma Sis OOD 
4 San Stefano Str. 
Dobrich 
BULGĀRIJA 

Cyvadox 10 % Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Suspensija 
iekšķīgai 
lietošanai  

Mājputni Ar dzeramo ūdeni 0,5–1 ml 1 
litrā dzeramā 
ūdens dienā 
\3–5 dienas\ 
50–100 mg 
doksiciklīna 

Gaļa – 7 dienas 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Bulgārija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

Doxycycline 50 %  
w.s.p.  
 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Ar dzeramo ūdeni 500 g 
Doxycycline 
50 % w.s.p. 
100 l dzeramā 
ūdens /3–5 
dienas/ 

Gaļa – 4 dienas 

Bulgārija Farmavet OOD 
40 Otec Paisij Str. 
Shumen 
BULGĀRIJA 

Doxycycline 20 % 
Pulvis solubilis 
 

Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Ar dzeramo ūdeni 50 g 
Doxycycline 
20 % w.s.p. 
100 l dzeramā 
ūdens/3–5 
dienas/ 

Gaļa–7 dienas 

Bulgārija Interchemie Werken  
De Adelaar BV 
Hosterweg 26a 
5811 Ccastenray 
NĪDERLANDE 

Doxy – WS Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Ar dzeramo ūdeni 1 kg Doxy-WS 
2000 – 4000 l 
dzeramā 
ūdens 

Gaļa – 7 dienas 

Bulgārija Ceva Sante Animale 
France 
La Balastiere 
33501 Libourne 
Cedex 
FRANCIJA 

Doxyvit 50 % 
WSP 
 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Ar dzeramo ūdeni 2–3 g Doxyvit 
50 % WSP 
10 l dzeramā 
ūdens – 
5dienas 
/atbilst 100–
150 mg 
doksicklīna 1 
litrā ūdens 

Gaļa – 7 dienas 

Bulgārija Ceva Sante Animale 
France 
La Balastiere 
33501 Libourne 
Cedex 
FRANCIJA 

Doxyvit 100 Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Ar dzeramo ūdeni 10 mg 
Doxyvit uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 

Gaļa – 7 dienas 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Bulgārija Vetpartners OOD 
Ivan Asen Str. 
4270 Parvomaj 
BULGĀRIJA 

Polidoxichem 
500/WSP 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Ar dzeramo ūdeni 50–100 mg 
doksiciklīna 
1 litrā 
dzeramā 
ūdens/3–5 
dienas/atbilst 
0,1–0,2 g 
Polidoxichem 
500 WSP 
1 litrā 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa – 7 dienas 

Bulgārija Biovet AD 
39 Petar Rakov Str. 
4550 Peshtera 
BULGĀRIJA 

Vibravet 10 % 
Water soluble 
premix 
 

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Ar dzeramo ūdeni 1 g Vibravet 
10 % 1 litrā 
dzeramā 
ūdens/= 67–
100 mg 
doksiciklīna 
dienā. 5 
dienas. 

Gaļa – 7 dienas 

Kipra PREMIER 
SHUKUROGLOU LTD 

HIPRADOXI-S Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cūkas, cāļi 
(broileri) 

Iekšķīgi, ar 
dzeramo ūdeni 

Broileriem: 
50–100 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/l 
ūdens 3–5 
dienas 

Broileriem: Gaļa: 5 
dienas Cūkas: Gaļa: 6 
dienas 

Čehijas 
Republika 

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

DOXIPAN 20 Doksiciklīna 
hiklāts 

20 g/100 g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi – broileri, 
tītari 

Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 5 
dienas. 

Broileri: 
5–7,5 g 
preparāta/10 l 
dzeramā 
ūdens 
 tītari: 
 10–20 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas 

Cāļi (broileri): Gaļa un 
subprodukti: 5 dienas. 
Tītari: Gaļa un 
subprodukti: 10 dienas. 
 
Indikācijas: 
Cāļi (broileri): hroniskas 
elpceļu slimības un ar 
tām saistītās infekcijas. 
Tītari: grampozitīvu un 
gramnegatīvu 
mikroorganismu un 
mikoplazmu izraisītas 
slimības, jo īpaši 

5/71 



Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

mikoplazmu un/vai 
stafilokoku izraisīts 
elpceļu un locītavu 
sindroms. 

Čehijas 
Republika 

Pharmagal s.r.o., 
Murgašova 5, 949 
01 Nitra, Slovākija 

DOXYGAL Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/1 g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Mājputni Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 
3–5 dienas. 

Terapijai un 
profilaksei: 
50 mg 
doksiciklīna/1 
l dzeramā 
ūdens 
 
Terapijai: 
100 mg 
doksiciklīna/1 
l dzeramā 
ūdens  

Gaļa un subprodukti: 7 
dienas. Nedrīkst lietot 
dējējvistām, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: lieto 
sekundāru bakteriālu 
infekciju ārstēšanai pēc 
vīrusu izcelsmes 
slimībām. Mājputni: 
HES (mikoplazmoze), 
kolibaciloze 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Čehijas 
Republika 

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

DOXYVIT 40 % Doksiciklīna 
hiklāts  

40 g/100 g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi – broileri, 
tītari 

Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 
3–5 dienas. 

1. 
Nepārtraukta 
terapija:  
1,0 g 
DOXYVIT 
40 % uz 3–6 l 
dzeramā 
ūdens 
 
2. Pulsa 
terapija: 
10–20 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas ik pēc 
4–8 stundām. 

Cāļi (broileri), tītari: 
Gaļa un subprodukti: 4 
dienas. Nedrīkst lietot 
dējējvistām, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: 
pret doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu elpceļu, zarnu 
un sistēmisku infekciju 
ārstēšana un profilakse 
broileriem un tītariem. 
Hroniska elpceļu slimība 
(Mycoplasma 
gallisepticum, 
Escherichia coli) 
Aerosakulīts 
(Mycoplasma 
meleagridis) Infekciozs 
sinovīts (Mycoplasma 
synoviae) Putnu holēra 
(Pasterella multocida) 
Bordetellu infekcijas 
tītariem (Bordetella 
avium) Infekciozas 
iesnas (Haemophilus 
paragallinarum) 
Kolibacilioze (Eschrichia 
coli) Nekrotisks enterīts 
(Clostridium 
perfringens) Hlamidioze 
(Chlamydia psittaci) 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Čehijas 
Republika 

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

KARIDOX 
100 mg/ml 

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/1 ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi (broileri) Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 
3–5 dienas. 

10–20 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
(t. i., 0,5–
1,0 ml 
preparāta/l 
dzeramā 
ūdens dienā). 

Cāļi (broileri): Gaļa un 
subprodukti: 7 dienas. 
Nedrīkst lietot 
dējējvistām, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas hroniskas 
elpceļu slimības (HES) 
un mikoplazmozes 
ārstēšana un profilakse. 

Čehijas 
Republika 

Tekro, spol. s.r.o., 
Višňová 2/484, 140 
00 Praha 4, Čehijas 
Republika 

MEDITEK DOX 100  Doksiciklīna 
hiklāts 

100 g/kg Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Broileri Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 
3–5 dienas. 

10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/1 kg 
ķermeņa 
masas (1,0 kg 
preparāta/100
0 l dzeramā 
ūdens) 

Cāļi (broileri): Gaļa un 
subprodukti: 7 dienas. 
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
patogēnu 
mikroorganismu 
izraisītas elpceļu un 
kuņģa-zarnu trakta 
infekcijas slimību 
profilakse un ārstēšana 
cūkām un broileriem. 
Tas ir efektīvs pret 
vairākām baktērijām, 
kas ir rezistentas pret 
pirmās paaudzes 
tetraciklīniem. 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Čehijas 
Republika 

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

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/1 ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi (broileri)  Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 
3–5 dienas. 

10–20 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
(t. i., 0,5–
1,0 ml 
preparāta/l 
dzeramā 
ūdens dienā  

Cāļi (broileri): Gaļa un 
subprodukti: 7 dienas. 
Olas: Nedrīkst lietot 
dējējvistām, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas hroniskas 
elpceļu slimības (HES) 
un mikoplazmozes 
ārstēšana un profilakse. 

Čehijas 
Republika 

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

Pulmodox O.S.P. 
5 %  

Doksiciklīna 
hiklāts 

0,05 g/1 g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Mājputni Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 
3–5 dienas. 

Mājputni līdz 
divu nedēļu 
vecumam: 
1 g preparāta 
uz litru 
dzeramā 
ūdens un 
dienā  
Mājputni pēc 
divu nedēļu 
vecuma: 2 g 
preparāta uz 
litru dzeramā 
ūdens un 
dienā 
Ārstēšanas 
ilgums: 3–5 
dienas.  

Cāļi (broileri): Gaļa un 
subprodukti: 4 dienas. 
Nedrīkst lietot 
dējējvistām, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: 
pret doksiciklīnu jutīgu 
patogēnu 
mikroorganismu 
izraisītu elpceļu 
infekciju ārstēšana 
cāļiem (broileriem).  
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Čehijas 
Republika 

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

Respidox 5 %  Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/1 g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Mājputni Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 3 
dienas. 

2 g 
preparāta/l 
dzeramā 
ūdens  

Mājputni: Gaļa un 
subprodukti: 7 dienas. 
Nedrīkst lietot 
dējējvistām, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: Pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu infekciju 
ārstēšana. 
Mājputni: HES, 
kolibaciloze, deguna 
gļotādas iekaisums, 
sinovīts, salmoneloze, 
putnu holēra, 
hlamidioze. 
 
 

Čehijas 
Republika 

COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
FRANCIJA 

RONAXAN P.S. 
5 %  

Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/1 g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi  Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 5 
dienas. 

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
(t. i., 1 g 
preparāta/5 k
g ķermeņa 
masas) 

Cāļi (broileri): Gaļa un 
subprodukti: 4 dienas. 
Nedrīkst lietot 
dējējvistām, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
patogēnu 
mikroorganismu 
izraisītu elpceļu 
infekciju ārstēšana 
cāļiem (broileriem).  
 
 

Čehijas 
Republika 

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

Doxycycline Calier 
500 mg/g 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3 – 5 dienas 

20 mg/kg 
dienā 

6 dienas. 
Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

SPĀNIJA 

Čehijas 
Republika 

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

DOXYVIT 100 Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

100 g/1000 g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Mājputni (cāļi, 
tītari, zosis) 

Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 5 
dienas. 

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā, 
t. i., 0,1 g 
DOXYVIT 
100/kg 
ķermeņa 
masas 

Gaļa un subprodukti: 7 
dienas. Nedrīkst lietot 
dējējvistām, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu elpceļu, zarnu 
un sistēmisku infekciju 
ārstēšana un profilakse 
dējējvistām, tītariem un 
zosīm: hronisku elpceļu 
slimība (Mycoplasma 
gallisepticum, 
Escherichia coli), 
aerosakulīts 
(Mycoplasma 
meleagridis), sinovīts 
(Mycoplasma synoviae), 
putnu holēra 
(Pasteurella mul 
tocida), bordetelu 
infekcijas tītariem 
(Bordetella avium), 
infekciozās iesnas 
(Haemophilus 
paragallinarum), 
kolibaciloze 
(Esccherichia coli), 
nekrotisks enterīts 
(Clostridium 
perfringens), hlamidioze 
(Chlamydia psittaci), 
profilakse stresa 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

apstākļos (vakcinācija, 
dzīvesvietas pārmaiņas, 
transportēšana) 

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

Karidox Doksiciklīna 
hiklāts 

10 % Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi, cūkas Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 3–
5 dienas 

Cāļiem: 10–
20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 
(t. i., 0,5–
1,0 ml 
preparāta/litr
u ūdens 
dienā) 

Nokaušanai paredzēti 
cāļi: 7 dienas. Olas: 
nedrīkst lietot olas 
dējošiem mājputniem, 
ja olas paredzētas 
izmantošanai cilvēku 
uzturā.  
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas HES un 
mikoplazmozes 
profilakse un ārstēšana. 

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

Oridox Doksiciklīna 
hiklāts 

10 % Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi, cūkas Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 3–
5 dienas 

Cāļiem: 10–
20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 
(t. i., 0,5–
1,0 ml 
preparāta/litr
u ūdens 
dienā) 

Nokaušanai paredzēti 
cāļi: 7 dienas. Olas: 
nedrīkst lietot olas 
dējošiem mājputniem, 
ja olas paredzētas 
izmantošanai cilvēku 
uzturā.  
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas HES un 
mikoplazmozes 
profilakse un ārstēšana. 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Dānija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
BEĻĢIJA 

HydroDoxx Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) un 
cūkas 
(nobarojamas 
cūkas) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

20 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta)/kg x 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi: 6 dienas. 
Nelietot dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: Cāļi 
(broileri): Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana.  

Igaunija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPĀNIJA 

Hipradoxi-S Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Koncentrāts 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

cāļi (broileri) Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni. 

50...100 mg 
doksiciklīna/lit
ru ūdens 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. Nav reģistrēts 
lietošanai dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā.  
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES un ar 
to saistītās infekcijas. 

Igaunija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPĀNIJA 

Hipradoxi-P Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/g pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

cāļi (broileri) Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni. 

20 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. Nav reģistrēts 
lietošanai dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā.  
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES un ar 
to saistītās infekcijas. 

Igaunija Maxx Pharma OÜ 
Kaluri tee 5 
Haabneeme 
74001 Viimsi 
Harjumaa 
IGAUNIJA 

Doxyprim 40 % Doksiciklīna 
hiklāts 

400 mg/g pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

cāļi, tītari Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni. 

10...20 mg/kg 
ķermeņa 
masas dienā 5 
dienas 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. Nav reģistrēts 
lietošanai dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā.  
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu elpceļu, zarnu 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

un sistēmisku infekciju 
ārstēšana. 

Igaunija Zoovetvaru 
uusaru 5 
76505 Saue 
Harjumaa 
IGAUNIJA 

Doxycin Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/g pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

cāļi (broileri) Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
6 dienas. Nelietot 
dējējputniem, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā.  
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu, 
tostarp mikoplazmu, 
izraisītu elpceļu un 
gremošanas sistēmas 
infekciju, bordeteliozes, 
hlamidiozes, 
pasterelozes, anaerobo 
infekciju, salmonelozes, 
stafilokokozes, 
kolibacilozes ārstēšana. 

Igaunija Dutch Farm 
Veterinary 
Pharmaceuticals 
B.V. 
Veemweg 1 
3771 MT Barnevald 
NĪDERLANDE 

Dutch Farm 
Doxycycline 20 % 
WSP 

Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/g pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

mājputni iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni. 

15 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. Nelietot 
dējējputniem, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā.  
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu infekciju, jo 
īpaši elpceļu infekciju 
ārstēšana. 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

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

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
6 dienas. 
 
Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana 

Vācija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
BEĻĢIJA 

HydroDoxx 
500 mg/g Pulver 
zum Eingeben 
über das 
Trinkwasser 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g  Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) un 
cūkas 
(nobarojamas 
cūkas) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

20 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta)/kg x 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi: 6 dienas. 
Nelietot dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: Cāļi 
(broileri): Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana.  

Grieķija Durden Trading 
Limited  
12,Kennedy Av. 
Nicosia 
KIPRA 
 

Stardox Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) 
Olas nedējoši 
cāļi 
Teļi 
Cūkas 

Ar dzeramo ūdeni 20 mg/kg X 
4–7 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
14 dienas.  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum izraisīta 
HES, kolibaciloze 

Grieķija NEW VET A.E 
Fleming 15 
15123 Marousi 
Attikis 
GRIEĶIJA 
 

Nexyclin Doksiciklīna 
hiklāts 

400 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) 
Tītari 
Cūkas 

Ar dzeramo ūdeni 20 mg/kg Gaļa un subprodukti: 
4 dienas.  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E.coli 
Pasteurella multocida, 
Chlamydia psittaci 
izraisītas elpceļu 
infekcijas 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

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

Pulmodox Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) 
Olas nedējoši 
cāļi 
Teļi 
Cūkas 

Ar dzeramo ūdeni 10 mg/kg X 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
9 dienas.  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma sugu, 
E.coli, Haemophilus 
paragalinarum, 
Bordetella avium 
izraisītas elpceļu 
infekcijas. Clostridium 
perfringens un colinum 
izraisīts enterīts 

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

Doxyveto Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) 
Olas nedējoši 
cāļi 
Teļi 
Cūkas 

Ar dzeramo ūdeni 25 mg/kg X 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
9 dienas.  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma sugu, 
E.coli, Haemophilus 
paragalinarum, 
Bordetella avium 
izraisītas elpceļu 
infekcijas. Clostridium 
perfringens un colinum 
izraisīts enterīts 

Grieķija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

Doxycyclin 50 
Dopharma 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) 
Teļi 
Cūkas 

Ar dzeramo ūdeni 25 mg/kg X 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
9 dienas.  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma sugu, 
E.coli, Haemophilus 
paragalinarum, 
Bordetella avium 
izraisītas elpceļu 
infekcijas. Clostridium 
perfringens un colinum 
izraisīts enterīts 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 
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i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Grieķija Durden Trading 
Limited  
12,Kennedy Av. 
Nicosia 
KIPRA 
 

Doxycycline 
150/Durden 

Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

150 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) 
Olas nedējoši 
cāļi 
Teļi 
Cūkas 

Ar dzeramo ūdeni 10 mg/kg X 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas.  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E.coli, 
Haemophilus 
paragalinarum izraisītas 
elpceļu infekcijas 

Grieķija AFOI TETOROU ABE 
10 km National road 
Athens-Lamia 
14451,Metamorfosi 
GRIEĶIJA 
 

Doxycycline 
150/Afoi Tetorou 

Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

150 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) 
Olas nedējoši 
cāļi 
Teļi 
Cūkas 

Ar dzeramo ūdeni 10 mg/kg X 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 4 
dienas  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E.coli, 
Haemophilus 
paragalinarum izraisītas 
elpceļu infekcijas 

Spānija LAB. DR ESTEVE 
Avda Mare de Deu 
de Montserrat 
221 08041 
Barcelona 
SPĀNIJA 

DOX ESTEVE Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 
Liellopi 

Iekšķīgi 3–5 dienas 20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
9 dienas.  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma sugu 
(mikoplazmozes, HES) 
vai Pasteurella 
multocida 
(pasterelozes) izraisītu 
infekciju ārstēšana. 
 
Gaļa un subprodukti: 
Mājputni: 5 dienas. 
Tītari: 7 dienas. 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 
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sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

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

DOXI 100 mg/ml 
POLVO ORAL 

Doksiciklīna 
hiklāts 

10 g/100 g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Tītari 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 
(mājputni un tītari) 
5 dienas (cūkas) 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 
(mājputni un 
tītari) 
10 mg/kg 
dienā (cūkas) 

Gaļa un subprodukti: 
 
Broileriem: 5 dienas 
Tītari: 7 dienas 
Cūkas: 4 dienas. 

Spānija FATRO URIACH 
VETERINARIA, S.L. 
Constitucion, 1 
08960 Sant Just 
Desvern 
SPĀNIJA 

DOXIDOL Doksiciklīna 
hiklāts 

10 g/100 g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

7,5–15 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, 
HES 

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

DOXIVET 20 Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

 10–20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze 

Spānija MEVET, S. A. 
POLIGONO 
INDUSTRIAL EL 
SEGRE, 
PARCELA409-410 
25191 Lérida 
SPĀNIJA 
 

DOXICIVALL 
POLVO 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze 
 

Spānija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPĀNIJA 

HIPRADOXI-S Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 
 

Spānija LAMONS, S.A. 
POL.IND.MECANOV
A, NAVES 27-28 
25191 LLEIDA 
SPĀNIJA 

DOXICICLINA 
10 % LAMONS 

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
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mikoplazmoze. 

Spānija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPĀNIJA 

HIPRADOXI-P Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

 20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES un ar 
to saistītās infekcijas. 

Spānija POLICHEM, S.A. 
Ctra. Reus-
Cambrils, Km. 3 
43206 Reus 
SPĀNIJA 

DOXICHEM Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

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

DOXBRON Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

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

DOXICICLINA 500 
USO VETERINARIO 
COTECNICA 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 
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Spānija CENAVISA, S.A. 
Camí Pedra Estela 
S/N 
43205 Reus 
SPĀNIJA 

LAFIDOX POLVO 
ORAL 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

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

SYVADOX 10 % Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

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

DX-10 Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni  
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

Spānija CENAVISA, S.A. 
Camí Pedra Estela 
S/N 
43205 Reus 
SPĀNIJA 

DOXICICLINA 500 
GANADEXIL 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Tītari 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

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

DOXIVET 5 Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Tītari 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

Spānija INDUSTRIAL 
VETERINARIA S.A. 
Esmeralda, 19 - 4º 
08950 ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 
SPĀNIJA 
 

DOXINYL Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 
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Spānija JAER, S.A. 
Barcelona, 411 
08620 San Vicens 
del Horts 
SPĀNIJA 
 

MASTERMIX 
DOXICICLINA 

Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni  
Tītari 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

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

KARIDOX Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

 10–20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: HES, 
mikoplazmoze. 

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

SOLDOXIN Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

 10–20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: HES, 
mikoplazmoze. 

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

CALIERDOXINA 
50 % P O 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Iekšķīgi  
5 dienas. 

20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: HES, 
mikoplazmoze. 

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

GANAMIX 
DOXICICLINA 
50 % P O 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Iekšķīgi  
5 dienas. 

20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: HES, 
mikoplazmoze. 
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Spānija S.P. Veterinaria SA 
Crta. Reus 
Vinyols Km 4.1 
Apartado 60 
Riudoms 43330 
(Tarragona) 
SPĀNIJA 

HIDRODOX 10 % Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

Spānija VIRBAC ESPAÑA, 
S.A. 
Angel Guimera, 
179-181 
08950 Esplugues de 
Llobregat 
SPĀNIJA 
 

PULMODOX P.O.S. Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni Iekšķīgi  
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: HES, 
mikoplazmoze. 

Spānija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
BEĻĢIJA 

DILUDOX Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) un 
cūkas 
(nobarojamas 
cūkas) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

20 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta)/kg x 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi: 6 dienas. 
Nelietot dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: Cāļi 
(broileri): Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana.  

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

DOXICICLINA 
CALIER 500 mg/g 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
6 dienas. 
 
Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana 
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Spānija LABORATORIOS 
MAYMO, S.A. 
Via Augusta, 302 
08017 Barcelona 
SPĀNIJA 
 
 

MAYDOX PS Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Tītari 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

50–100 mg/l 
dzeramā 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze. 

Francija COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
FRANCIJA 

RONAXAN P.S. 
5 % 

Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Tītari 
Cūkas 
Broileri 
Teļi 

Profilakse 
1–3 dienas 
 
Ārstēšana:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
Tītari: 6 dienas. 
Broileriem: 4 dienas. 
 
Indikācijas: Broileri un 
tītari: 
Elpceļu infekciju 
profilakse un ārstēšana. 

Francija FRANVET 
ZI d'Etriche-Route 
d'Avire 
BP 103 
49500 Segré Cedex 
FRANCIJA 
 
 

DOXY 5 FRANVET Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Tītari 
Cūkas 
Vistas 
Teļi 

Profilakse 
1–3 dienas 
 
Ārstēšana:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
Tītari: 6 dienas. 
Vistas: 4 dienas. 
 
Indikācijas: elpceļu 
infekciju profilakse un 
ārstēšana. 

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

PULMODOX P.O.S. 
5 % 

Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Cūkas 
Teļi 
Mājputni 

Profilakse 
1–3 dienas 
 
Ārstēšana:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
Tītari: 6 dienas. 
Vistas: 4 dienas. 
 
Indikācijas: elpceļu 
infekciju profilakse un 
ārstēšana. 

Francija Sogeval 
Laboratoires 
200 route De 
Mayenne 
53 022 Laval Cedex 
FRANCIJA 

DOXYVAL 5 % Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Tītari 
Cūkas 
Broileri 
Teļi 

Profilakse 
1–3 dienas 
 
Ārstēšana:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
Tītari: 6 dienas. 
Vistas: 4 dienas. 
 
Indikācijas: elpceļu 
infekciju profilakse un 
ārstēšana. 
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Francija Laboratoires Biove 
3 rue de Lorraine 
62510 Arques 
FRANCIJA 

ACTI DOXY 5 Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Tītari 
Cūkas 
Broileri 
Teļi 

Profilakse 
1–3 dienas 
 
Ārstēšana:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
Tītari: 6 dienas. 
Vistas: 4 dienas. 
 
Indikācijas: elpceļu 
infekciju profilakse un 
ārstēšana. 

Francija  Ceva Sante 
Animale France 
La Balastiere 
33501 Libourne 
Cedex 
FRANCIJA 

DOXYVIT Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Tītari 
Cūkas 
Broileri 
Teļi 

Profilakse 
1–3 dienas 
 
Ārstēšana:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
Tītari: 6 dienas. 
Vistas: 4 dienas. 
 
Indikācijas: elpceļu 
infekciju profilakse un 
ārstēšana. 

Francija Noe 
10 rue Clement 
Ader 
ZA Le Patis 
78120 Rambouillet 
FRANCIJA 

COMPOMIX V 
DOXYCYCLINE 

Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Tītari 
Cūkas 
Broileri 
Teļi 

Profilakse 
1–3 dienas 
 
Ārstēšana:  
3–5 dienas 
 

10 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
Tītari: 6 dienas. 
Vistas: 4 dienas. 
 
Indikācijas: elpceļu 
infekciju profilakse un 
ārstēšana. 

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

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cūkas 
Vistas 
Broileri 

CĀĻI (broileri): 10–
20 mg 
doksiciklīna/kg 
ķermeņa masas 
dienā 

3–5 dienas Indikācijas: CĀĻI 
(BROILERI): pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas hroniskas 
elpceļu slimības (HES) 
un mikoplazmozes 
profilakse un ārstēšana. 

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

DOXYSOL 10 % Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cūkas 
Vistas 
Broileri 

CĀĻI (broileri): 10–
20 mg 
doksiciklīna/kg 
ķermeņa masas 
dienā 

3–5 dienas Indikācijas: CĀĻI 
(BROILERI). pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas hroniskas 
elpceļu slimības (HES) 
un mikoplazmozes 
profilakse un ārstēšana. 

24/71 



Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Francija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
BEĻĢIJA 

HYDRODOXX 
500 mg/G 
POUDRE POUR 
ADMINISTRATION 
DANS L'EAU DE 
BOISSON POUR 
POULETS ET 
PORCS 
 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) un 
cūkas 
(nobarojamas 
cūkas) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

20 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta)/kg x 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi: 6 dienas. 
Nelietot dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: Cāļi 
(broileri): Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana.  

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

DOXYCYCLINE 
CALIER 500 mg/G 
POUDRE POUR 
ADMINISTRATION 
DANS L'EAU DE 
BOISSON POUR 
POULETS ET 
PORCINS 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi 
3–5 dienas 

20 mg/kg 
dienā 

Gaļa un subprodukti: 
6 dienas. 
 
 
Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana 

Ungārija COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
FRANCIJA 

Ronaxan P.S. 5 % 
oldható por 

Doksiciklīna 
hiklāts 

5 g/100 g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi Cāļi līdz 2 nedēļu 
vecumam: 1 g 
pulvera/1 litru 
dzeramā ūdens 
dienā. Cāļi pēc 2 
nedēļu vecuma: 2 g 
pulvera/1 litru 
dzeramā ūdens.  

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. 
 
Indikācijas: HES un 
mikoplazmu izraisītu 
slimību un citu infekciju 
ārstēšanai. 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Ungārija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

Doxycycline 50 % 
WSP 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 500 g preparāta 
izšķīdināti 
1000 litros dzeramā 
ūdens.  

25 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. 
 
Indikācijas: elpceļu 
slimību ārstēšanai un 
kontrolei cāļiem. 
 

Ungārija Kon-Pharma GmbH. 
30625 Hannover 
VĀCIJA 

Doxy 50 % por 
belsőleges 
oldathoz 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi, tītari Cāļi: 500 mg 
preparāta 
izšķīdināti 1 litrā 
dzeramā ūdens. 
Tītari: 400 mg 
preparāta/1 l 
dzeramā ūdens.  

30 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 5 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi un tītari: 11 dienas. 

Ungārija V.M.D. 
Állatgyógyászati 
Kft. 
1093 Budapest 
UNGĀRIJA 

Doxyveto-50 Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi Nepārtraukta 
terapija: 0,2 g 
preparāta/1 litru 
dzeramā ūdens. 
Pulsa terapija: 
aprēķinātais 
preparāta 
daudzums 
jāizšķīdina astoņu 
stundu laikā 
izdzeramā ūdens 
daudzumā.  

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 5 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
10 dienas. 
 
Indikācijas: HES un 
pasterelozes ārstēšanai; 
sinovīts tītariem. 

Ungārija Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
SLOVĒNIJA 

Doxyril 50 % por 
belsőleges 
oldathoz 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 5 g 
preparāta/100 kg 
ķermeņa masas 
dienā, izšķīdinot 
dzeramā ūdenī.  

25 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
6 dienas. 
 
Indikācijas: HES, 
pasterelozes, 
kolibacilozes, 
Haemophilus un 
Clostridium infekciju 
ārstēšanai. 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Ungārija Animal-Med Kft. 
1029 Budapest 
UNGĀRIJA 

Anidox 10 % por 
belsőleges 
oldathoz 

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 1 000 g preparāta 
izšķīdināti 1000 
litros dzeramā 
ūdens.  

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 5 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
12 dienas. 
 
Indikācijas: 
mikoplazmozes, 
pasterelozes, 
kolibacilozes ārstēšanai. 

Ungārija Animal-Med Kft. 
1029 Budapest 
UNGĀRIJA 

Anidox 100 % por 
belsőleges 
oldathoz 

Doksiciklīna 
hiklāts 

1000 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 100 g preparāta 
izšķīdināti 1000 
litros dzeramā 
ūdens.  

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 5 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
12 dienas. 
 
Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophilus 
paragallinarum un 
Pasteurella multocida 
izraisītu infekciju 
ārstēšanai 

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

Doxyprim 40 % 
vízoldékony pulvis 

Doksiciklīna 
hiklāts 

400 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi, tītari Nepārtraukta 
terapija: 1 g 
preparāta/3–6 
litriem dzeramā 
ūdens. Pulsa 
terapija: 
aprēķinātais 
preparāta 
daudzums 
jāizšķīdina 4–8 
stundu laikā 
izdzeramā ūdens 
daudzumā.  

10–20 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas.  

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. 
 
Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophilus 
paragallinarum un 
Pasteurella multocida 
izraisītu infekciju 
ārstēšanai 
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu nosaukums Ieteicamā 

deva 

Izdalīšanās periods(-
i) /  

 
Indikācijas  

 SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

Ungārija CHEMIFARMA S.p.A 
Via Don Eugenio 
Servadei 16 
47100 Forli 
ITĀLIJA 
 

Doxifarm 50 % 
WSP 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 40 g 
preparāta/100 kg 
ķermeņa 
masas/100 litriem 
dzeramā ūdens.  

20 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 5 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. 
 
Indikācijas: HES, 
mikoplazmozes, 
sinovīta, kolibacilozes, 
ileīta (nekrotiska un 
čūlaina), Haemophilus 
infekcijas ārstēšanai. 

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

Pulmodox 50 % 
WSP 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 500 g preparāta 
izšķīdināti 1000 
litros dzeramā 
ūdens.  

25 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. 
 
Indikācijas: HES un citu 
Mycoplasma sugu, 
Pasteurella sugu, E. Coli 
un Chlamydia psittaci 
izraisītu elpceļu slimību 
ārstēšanai. 

Ungārija Phylaxia Pharma 
Zrt. 
8000 
Székesfehérvár 
UNGĀRIJA 

Doxyphyl SP Doksiciklīna 
hiklāts 

300 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

cāļi, tītari 40 g 
preparāta/1200 kg 
ķermeņa masas 
dienā, aprēķinātais 
preparāta 
daudzums 
jāizšķīdina trīs 
stundu laikā 
izdzeramā ūdens 
daudzumā.  

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi: 7 dienas, tītari: 10 
dienas.  
 
Indikācijas: 
Mycoplasma sugu, E. 
coli, Haemophilus 
paragallinarum, 
Bordetella avium 
izraisītu elpceļu 
infekciju un Clostridium 
perfringens un Cl. 
colinum izraisīta ileīta 
ārstēšanai. 

Ungārija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
NĪDERLANDE 

Soludox 50 % 
pulvis 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi Izšķīdināts dzeramā 
ūdenī. 

10 mg/kg 
ķermeņa 
masas un 
20 mg/kg 
ķermeņa 
masas dienā 4 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļiem, kas ārstēti ar 
devu 10 mg/kg 
ķermeņa masas: 5 
dienas, cāļiem, kas 
ārstēti ar devu 
20 mg/kg ķermeņa 
masas: 12 dienas.  
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Dalībvalsts/
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
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sugas 

Lietošanas 

biežums un veids 

 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
baktēriju izraisītu 
elpceļu un citu slimību 
ārstēšanai. 

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

Oridox 100 mg/ml 
belsőleges oldat 

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Koncentrāts 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 100 mg/ml 
koncentrāta 
iekšķīgai lietošanai 
izšķīdināti dzeramā 
ūdenī.  

10–20 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas.  

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
baktēriju izraisītu 
elpceļu un citu slimību 
ārstēšanai. 

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

Karidox 100 
mng/ml belsőleges 
oldat 

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Koncentrāts 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 100 mg/ml 
koncentrāta 
iekšķīgai lietošanai 
izšķīdināti dzeramā 
ūdenī.  

10–20 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas.  

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. 
 
Indikācijas: HES vai citu 
mikoplazmu izraisītu 
slimību ārstēšanai un 
profilaksei. 

Ungārija CENAVISA, S.A. 
Camí Pedra Estela 
S/N 
43205 Reus 
SPĀNIJA 

Doxycen 
belsőleges oldat 

Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/ml Koncentrāts 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 1 ml/20 kg 
ķermeņa masas 
dienā, izšķīdinot 
dzeramā ūdenī.  

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 5 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. 
 
Indikācijas: HES, 
mikoplazmozes un 
kolibacilozes ārstēšanai. 
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EEZ 
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Ungārija Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 Budapest 
Ottó u. 14, Ungārija 

Doxyvit 100 WSP Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

100 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi, tītari, zosis Nepārtraukta 
terapija: 1 g 
preparāta/1 l 
dzeramā ūdens. 
Pulsa terapija: 
aprēķinātais 
preparāta 
daudzums 
jāizšķīdina 6–8 
stundu laikā 
izdzeramā ūdens 
daudzumā.  

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas.  

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi, tītari, zosis: 7 
dienas 
 
Indikācijas: elpceļu un 
zarnu slimību ārstēšana 
broileriem. 

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

Doxipan 20 WSP Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

200 mg/g Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 5–7,5 g preparāta 
izšķīdināti 10 litros 
dzeramā ūdens.  

10–15 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas.  

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. 
 
Indikācijas: HES, 
mikoplazmozes, 
sinovīta, kolibacilozes, 
ileīta (nekrotiska un 
čūlaina), Haemophilus 
infekcijas ārstēšanai. 

Ungārija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPĀNIJA 

Hipradoxi-S oral 
solutio 

Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

100 mg/ml Koncentrāts 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi 100 mg/ml 
koncentrāta 
iekšķīgai lietošanai 
izšķīdināti 1 l 
dzeramā ūdens.  

10 mg 
doksiciklīna/k
g ķermeņa 
masas dienā 5 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. 
 
Indikācijas: HES vai citu 
mikoplazmu izraisītu 
slimību ārstēšanai un 
profilaksei. 

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

DOXIVEX 10 % 
Concentrate for 
oral solution.  

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Koncentrāts 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) un 
cūkas 

Iekšķīgai lietošanai 
ar dzeramo ūdeni 
3–5 dienas 

Cāļi (broileri): 
50–100 mg 
doksiciklīna/lit
ru dzeramā 
ūdens dienā 
(atbilst 0,5–
1,0 ml 
DOXIVEX 
10 %/litru 
dzeramā 
ūdens dienā) 
3–5 dienas. 

Gaļa un subprodukti: 7 
dienas. Nedrīkst lietot 
dējējputniem, kuru olas 
izmanto cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas kolibacilozes, 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) un 
mikoplazmozes 
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ārstēšana. 

Īrija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
BEĻĢIJA 

Aquadoxx 
500 mg/g water-
soluble powder 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavošan
ai 

Cāļi (broileri) un 
cūkas 
(nobarojamas 
cūkas) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

20 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta)/kg x 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi: 6 dienas. 
Nelietot dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā. 
 
Indikācijas: Cāļi 
(broileri): Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un ārstēšana.  

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

DOXICICLINA 
20 % CEVA VETEM 

Doksiciklīna 
hiklāts 

200 g 
doksiciklīna uz 
1 kg produkta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

broileri, tītari dzeramais ūdens Broileri, tītari: 
1 g/10 kg 
ķermeņa 
masas 5 
dienās. 

Gaļa un subprodukti: 
Broileri: 7 dienas. 
tītari: 8 dienas. 
 
Indikācijas: Broileri: 
hroniskas elpceļu 
slimības ārstēšana.  
Tītari: infekcioza 
sinusīta ārstēšana.  

 
 
Itālija CHEMIFARMA 

S.p.A 
Via Don Eugenio 
Servadei 16 
47100 Forli 
ITĀLIJA 

DOXICICLINA 
50 % 
CHEMIFARMA 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 g 
doksiciklīna 
uz 1 kg 
produkta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

broileri, cūkas dzeramais ūdens Broileri: 
20 mg 
doksiciklīna/
1 kg 
ķermeņa 
masas (3–5 
dienas) 
Cūkas: 
20 mg 
doksiciklīna/
1 kg 
ķermeņa 

Gaļa un subprodukti: 
Broileri: 6 dienas 
Nelietot vistām, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā. Cūkas: 5 
dienas.  
 
Indikācijas: Broileri: 
hroniska Pasteurella 
sugu, Mycoplasma 
sugu, Haemophilus 
gallinarum, Bordetella 
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masas 3–5 
dienas 

avium un Clamidia 
psittaci izraisīta 
elpceļu slimība.  

Itālija SINTOFARM S.P.A. 
Via Togliatti n.5 
42016 Guastalla 
(Reggio Emilia) 
ITĀLIJA 

DOXIFARM 50 % Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg 
doksiciklīna 
hiklāta 
(atbilst 
433,3 mg 
doksiciklīna) 
uz 1 g 
produkta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

broileri, cūkas dzeramais ūdens Broileri: 
25 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/1 kg 
ķermeņa 
masas (3–5 
dienas) 
Cūkas: 20 
mg 
doksiciklīna 
hiklāta/1 kg 
ķermeņa 
masas 5 
dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Broileri: 6 dienas 
Nelietot vistām, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā. Cūkas: 4 
dienas.  
 
Indikācijas: Broileri: 
Mycoplasma sugu, 
Haemophilus 
paragallinarum, 
Escherichia coli 
izraisītas elpceļu 
slimības ārstēšana un 
kontrole. Clostridium 
perfringens un 
Clostridium colinum 
izraisīts enterīts.  

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

DOXIPAN 54 Doksiciklīna 
hiklāts 

500 g 
doksiciklīna 
uz 1 kg 
produkta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

broileri, tītari, 
cūkas 

dzeramais ūdens Broileri: 
10 mg 
doksiciklīna/
1 kg 
ķermeņa 
masas Tītari: 
20 mg 
doksiciklīna/
1 kg 
ķermeņa 
masas 
Cūkas: 
10 mg 
doksiciklīna/
1 kg 
ķermeņa 
masas 5 
dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Broileri: 3 dienas 
Nelietot vistām, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā. Tītari: 10 
dienas. Cūkas: 4 
dienas.  
 
Indikācijas: Broileri: 
hroniska elpceļu 
slimība. Tītari: 
mikoplazmu un/vai 
stafilokoku izraisīti 
elpceļu un locītavu 
sindromi 

Itālija INTERVET ITALIA 
S.R.L. 
Via W. Tobagi n.7 
20068 Peschiera 
Borromeo (Milano) 
ITĀLIJA 

NAXOCET Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz 
1 g produkta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

broileri dzeramais ūdens Broileri: 
20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/1 kg 
ķermeņa 
masas 5 
dienas  

Gaļa un subprodukti: 
Broileri: 8 dienas 
Nelietot vistām, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā.  
 
Indikācijas: 
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mikoplazmu sugu 
izraisīta hroniska 
elpceļu slimība.  

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

DOXYCYCLINE 
50 %, geriamieji 
milteliai 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

Teļi, cūkas un 
mājputni. 

4–7 dienas kopā 
ar dzeramo ūdeni 

Mājputni: 
40 mg uz 
1 kg 
ķermeņa 
masas vai 
200–400 g 
uz 1000 
litriem 
dzeramā 
ūdens 4–7 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
Mājputni – 4 dienas. 
Nelietot dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā.  
 
Indikācijas: Mājputnu 
ārstēšanai: Clamydia 
psittaci izraisīta 
ornitoze, E. coli 
izraisīta kolibakterioze, 
Mycoplasma 
gallisepticum izraisīta 
HES  

Lietuva Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Ungārija 

DOXYPRIM 40 % 
geriamieji 
milteliai 

Doksiciklīna 
hiklāts 

400 mg/g Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi, tītari un 
cūkas. 

Jālieto 5 dienas 
cāļiem un tītariem 
kopā ar dzeramo 
ūdeni. 

Cāļi un tītari: 
10–20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz 
1 kg 
ķermeņa 
masas 
dienā, lieto 
pulsu veidā, 
ja dienā 
lietojamais 
daudzums 
tiek lietots ar 
ierobežotu 
daudzumu 
ūdens, kas 
putniem 
jāizdzer 4–8 
stundu laikā, 
vai 
nepārtraukti 
67–
133 mg/ml 
doksiciklīna 
hiklāta uz 1 l 
dzeramā 

Gaļa un subprodukti: 
Ēdami cāļu un tītaru 
audi – 4 dienas. 
 
Indikācijas: Cāļiem un 
tītariem indikācijas ir 
šādas: hroniskas 
elpceļu slimības 
(Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli), 
aerosakulīts 
(Mycoplasma 
meleagridis), 
infekciozais sinovīts 
(Mycoplasma 
synoviae), kolibaciloze 
(E. coli), putnu holēra 
(Pasteurella 
multocida), tītaru 
bordeteloze 
(Bordetella avium), 
infekciozās iesnas 
(Haemophilus 
paragallinarum), 
nekrotisks enterīts 
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ūdens. (Clostridium 
perfringens), 
hlamidioze (Chlamydia 
psittaci). 

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

SOLUDOX 50 %, 
geriamieji 
milteliai 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cūkas un cāļi. Jālieto iekšķīgi 
kopā ar dzeramo 
ūdeni 4 dienas. 

Cāļi: 10* mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz 
1 kg 
ķermeņa 
masas dienā 
4 dienas; 
20* mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz 
1 kg 
ķermeņa 
masas dienā 
4 dienas. * 
Lielāko devu 
ieteicams 
lietot, ja 
infekcijas 
izraisa vidēji 
jutīgi celmi 
(MIK līdz 
2 µg/ml), 
bet mazāko 
devu var 
lietot pret 
(ļoti) 
jutīgiem 
celmiem 
(MIK līdz 
0,5–
1,0 µg/ml) 

Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu, 
piemēram, Pasteurella 
multocida un 
Ornithobacterium 
rhinotracheale, 
izraisītu infekciju 
ārstēšana cāļiem. 
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Nīderlande DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE  

Doxycycline-
hyclaat 50 % 

Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
500 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Teļi, olas 
nedējoši cāļi 
un tītari. 

Olas nedējoši cāļi 
un tītari: iekšķīgi 
ar dzeramo ūdeni, 
uz ķermeņa masu 
dienā 4–7 dienas. 

Olas 
nedējoši cāļi 
un tītari: 
20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 

Tītari – gaļa: 28 
dienas.  
Olas nedējoši cāļi - 
gaļa: 14 dienas.  
 
Indikācijas: Tītari: - 
Chlamydia psittaci 
izraisīta ornitoze 
 - E. coli izraisīta 
kolibaciloze 
 - Mycoplasma 
gallisepticum izraisīta 
HES  
 
Olas nedējoši cāļi: 
E. coli izraisīta 
kolibaciloze 

Nīderlande Dutch Farm 
Veterinary 
Pharmaceuticals 
B.V. 
Veemweg 1 
3771 MT 
Barneveld 
NĪDERLANDE 

Doxycycline 
20 % W.O. 

Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
200 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Olas nedējoši 
cāļi 

Iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni 3 
dienas 

10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3 dienas 

Gaļa: 7 dienas.  
 
Indikācijas olas 
nedējošiem cāļiem: - 
Mycoplasma synoviae 
izraisīts poliartrīts; 
 - HES, ko citu 
baktēriju vidū 
izraisījusi arī 
Mycoplasma 
gallisepticum; 
 - Escherichia coli 
izraisīta kolibaciloze 

Nīderlande DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

Doxycycline-
hyclaat 20 % 

Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
200 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Teļi, cūkas, cāļi 
un tītari. 

Cāļi un tītari: 
iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni 4–
7 dienas 

Cāļi un tītari: 
20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas 

Tītari – gaļa: 28 
dienas. 
Cāļi – gaļa: 14 dienas, 
olas: 10 dienas. 
 
Indikācijas tītariem: - 
Chlamydia psittaci 
izraisīta ornitoze 
 - E. coli izraisīta 
kolibaciloze 
 - Mycoplasma 
gallisepticum izraisīta 
HES  
 
Indikācijas cāļiem: - E. 
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coli izraisīta 
kolibaciloze 
- Mycoplasma 
gallisepticum izraisīta 
HES 

Nīderlande Dutch Farm 
International B.V. 
Nieuw Walden 112 
1394 PE 
Nederhorst den 
Berg 
NĪDERLANDE 

Doxycycline 
20 % W.O. 

Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
200 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Olas nedējoši 
cāļi (broileri). 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni). 

10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3 dienas. 

Gaļa: 7 dienas. 
Nelietot cāļiem, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā. Indikācijas 
olas nedējošiem 
cāļiem: - Mycoplasma 
synoviae izraisīts 
poliartrīts; 
 - HES, ko citu 
baktēriju vidū 
izraisījusi arī 
Mycoplasma 
gallisepticum; 
 - Escherichia coli 
izraisīta kolibaciloze. 
 
 

Nīderlande DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

Doxycycline-
hyclaat 50 % 

Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
500 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Teļi, cūkas, 
olas nedējoši 
cāļi. 

Olas nedējoši cāļi: 
iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni 4–
5 dienas 

Olas 
nedējoši 
cāļi: 20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
4–5 dienas. 

Olas nedējoši cāļi - 
gaļa: 14 dienas. 
 
Indikācijas olas 
nedējošiem cāļiem: - 
E. coli izraisīta 
kolibaciloze 
 - Mycoplasma 
gallisepticum izraisīta 
HES 
 

Nīderlande DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

Doxycycline 
50 % WSP 

Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
500 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Olas nedējoši 
cāļi. 

Olas nedējoši cāļi: 
iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni. 

Olas 
nedējoši 
cāļi: 25 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 

Olas nedējoši cāļi - 
gaļa: 6 dienas.  
 
Indikācijas olas 
nedējošiem cāļiem: - 
Elpceļu infekcijas, ko 
izraisījušas 
Mycoplasma sugas (M. 
gallisepticum, 
M.synoviae un M. 
meleagridis), E. coli un 
Haemophilus 
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paragallinarum; 
 - Clostridium 
perfringens un 
Clostridium colinum 
izraisīts enterīts. 
 
 

Nīderlande Interchemie 
Werken  
De Adelaar BV 
Hosterweg 26a 
5811 Ccastenray 
NĪDERLANDE 

Doxy WS Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
200 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Olas nedējoši 
cāļi (broileri). 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni). 

10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3 dienas. 

Gaļa: 7 dienas.  
 
Indikācijas olas 
nedējošiem cāļiem: - 
Mycoplasma synoviae 
izraisīts poliartrīts; 
 - HES, ko citu 
baktēriju vidū 
izraisījusi arī 
Mycoplasma 
gallisepticum; 
 - Escherichia coli 
izraisīta kolibaciloze. 
 

Nīderlande Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
NĪDERLANDE 

Soludox 50 %  Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
500 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Cūkas un olas 
nedējoši cāļi. 

Olas nedējoši cāļi: 
iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni. 

Olas 
nedējoši 
cāļi: - 
Pasteurella 
multocida 
izraisīta 
pastereloze: 
10 mg 
doksiciklīna 
uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–4 dienas. 
Ornithobacte
rium 
rhinotracheal
e (ORT) 
izraisītas 
infekcijas: 
20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–4 dienas.  

Olas nedējoši cāļi: 
pastereloze – gaļa: 5 
dienas. – ORT – gaļa: 
12 dienas. 
 
Nelietot cāļiem, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā.  
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Nīderlande Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
NĪDERLANDE 

Doxyfar 50 %  Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
500 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Cūkas un olas 
nedējoši cāļi. 

Olas nedējoši cāļi: 
iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni. 

 Olas 
nedējoši 
cāļi: 
Pasteurella 
multocida 
izraisīta 
pastereloze: 
10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–4 dienas. 
Ornithobacte
rium 
rhinotracheal
e (ORT) 
izraisītas 
elpceļu 
infekcijas: 
20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–4 dienas. 

Olas nedējoši cāļi: 
pastereloze - gaļa: 5 
dienas. 
- ORT – gaļa: 12 
dienas. 
Nelietot cāļiem, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā.  
 
 
 

Nīderlande Kepro B.V. 
Maagdenburgstraa
t 38 
7421 ZE 
Deventer 
NĪDERLANDE 

Doxy 200 W.S.P. Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
200 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Olas nedējoši 
cāļi (broileri). 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni). 

10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3 dienas. 

Gaļa: 7 dienas. 
Nelietot cāļiem, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā.  
 
Indikācijas: - 
Mycoplasma synoviae 
izraisīts poliartrīts; 
 - HES, ko citu 
baktēriju vidū 
izraisījusi arī 
Mycoplasma 
gallisepticum; 
 - Escherichia coli 
izraisīta kolibaciloze. 
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Nīderlande Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
NĪDERLANDE 

Soludox 50 %  Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz gramu 
pulvera: 
500 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Cūkas un olas 
nedējoši cāļi. 

Olas nedējoši cāļi: 
iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni. 

Olas 
nedējoši 
cāļi: 10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–4 dienas. 

Olas nedējoši cāļi – 
gaļa: 5 dienas. 
 
Indikācijas: 
Pasteurella multocida 
izraisīta pastereloze 

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

Karidox 10 % 
Oral Solution  

Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz ml: 
100 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta 
formā). 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cūkas un cāļi 
(broileri). 

Cāļi (broileri): 
iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni. 

Cāļi 
(broileri): 
10–20 mg 
doksiciklīna 
uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 

Cāļi (broileri) – gaļa: 7 
dienas.  
 
Indikācijas: Pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas HES un 
mikoplazmozes 
profilakse un 
ārstēšana. 

Nīderlande Huvepharma, 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BEĻĢIJA 

HydroDoxx 
500 mg/g 

Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz g: 
500 mg 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Cūkas un cāļi 
(broileri). 

Cāļi (broileri): 
iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni. 

Cāļi 
(broileri): 
20 mg 
doksiciklīna 
uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3 – 5 dienas. 

Cāļi (broileri) – gaļa: 6 
dienas.  
 
Nelietot cāļiem, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā.  

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

Soldoxin  Doksiciklīna 
hiklāts 

Uz ml: 
100 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta 
formā). 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cūkas un cāļi 
(broileri). 

Cāļi (broileri): 
iekšķīgi ar 
dzeramo ūdeni. 

Cāļi 
(broileri): 
10–20 mg 
doksiciklīna 
uz kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 

Cāļi (broileri) – gaļa: 7 
dienas. 
 
Nelietot cāļiem, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā.  
 
Indikācijas: Pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas HES un 
mikoplazmozes 
profilakse un 
ārstēšana. 
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Polija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

Doxymed 50 Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

cāļi  250–500 ml 
preparāta/1000 
litriem dzeramā 
ūdens 

25 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

Polija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
NĪDERLANDE 

Soludox 50 % Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

cāļi  2 g 
preparāta/100 kg 
ķermeņa masas 
dienā pastorelozes 
gadījumā vai 4 g 
preparāta/100 kg 
ķermeņa masas 
dienā 
Ornithrobacterium 
rhinotracheale 
infekcijas 
gadījumā. 
 

 10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
pasterelozes 
gadījumā vai 
20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
Ornithrobact
erium 
rhinotracheal
e infekcijas 
gadījumā 3–
4 dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas pasterelozes 
gadījumā.  
12 dienas 
Ornithrobacterium 
rhinotracheale 
infekcijas gadījumā.  
Nav paredzēts 
lietošanai dējējvistām.  

Polija Laboratorios Hipra 
S.A. 
Avda La Selva 135 
17170 Amer 
(Girona) 
SPĀNIJA 

Hipradoxi-S Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

cāļi  0,5–1,0 ml 
preparāta/1 l 
dzeramā ūdens 

50–100 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/1 l 
dzeramā 
ūdens 3–5 
dienas 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

Polija Oropharma n.v. 
Dijkstraat 30 
9140 Temse 
BEĻĢIJA 

Ornicure  Doksiciklīna 
hiklāts 

300 mg/4 g Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

baloži, 
papagaiļi 

Baloži: 4 g 
preparāta/2 l 
dzeramā ūdens, 
papagaiļi: 4 g 
preparāta/0,5 l 

15 mg/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
5 dienas, 
papagaiļiem 
vai klīniskas 
ornitozes 
gadījumā 3–
4 nedēļas. 

Nav paredzēts 
lietošanai baložiem, 
kurus izmanto cilvēku 
uzturā. 

Polija Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
SLOVĒNIJA 

Doxiryl 50 % Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

cāļi (broileri) 25 mg doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa masas 
dienā 

25 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  
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Polija S.P. Veterinaria SA 
Crta. Reus 
Vinyols Km 4.1 
Apartado 60 
Riudoms 43330 
(Tarragona) 
SPĀNIJA 

Doxivex 10 % Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Koncentrāts 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

cāļi (broileri) 0,5–1,0 ml 
preparāta/1 l 
dzeramā ūdens 

50–100 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/1 l 
dzeramā 
ūdens dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

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

Oridox Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

cāļi (broileri) 0,5–1,0 ml 
preparāta/1 l 
dzeramā ūdens 

10–20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

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

Karidox Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

cāļi (broileri)  0,5–1,0 ml 
preparāta/1 l 
dzeramā ūdens 

10–20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

Polija Drwalewskie 
Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjneg
o S.A. 
Grójecka 6 
05-651 Drwalew 
POLIJA 

Doxymina 20 % Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/g Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

cāļi 25–50 g 
preparāta/1 l 
dzeramā ūdens 

10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

Polija V.M.D.n.v./ s.a. 
Hoge Muew 900 
2370 Arendonk 
BEĻĢIJA 

Doxycycline 
hyclate 50 % 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

cāļi 25 mg doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa masas 
dienā 

25 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

Polija INDUSTRIAL 
VETERINARIA S.A. 
Esmeralda, 19 – 
4º 
08950 ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 
SPĀNIJA 
 

Doxinyl Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

cāļi (broileri)  0,5–1,0 ml 
preparāta/1 litru 
dzeramā ūdens 
dienā 

50–100 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/1 l 
dzeramā 
ūdens 3–5 
dienas 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  
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Polija Biofaktor Sp. z 
o.o.(Skierniewice) 
Czysta 4 
96-100 
Skierniewice 
POLIJA 

Doxycyclinum 
20 % 

Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/ml pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

cāļi, tītari 25–50 g 
preparāta/1 l 
dzeramā ūdens 

10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

Polija Tarchomińskie 
Zakłady 
Farmaceutyczne 
Polfa S.A. 
Fleminga 2 
03-176 Warszawa 
POLIJA 

Doxycyclinum 
wet proszek 

Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/g pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

cāļi, tītari  25–50 g 
pulvera/1 l 
dzeramā ūdens 

10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

Polija Sogeval 
Laboratoires 
200 route De 
Mayenne 
53 022 Laval 
Cedex FRANCIJA 

DOXYVAL 20 % Doksiciklīna 
hiklāts 

20 g/100 g Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

cāļi (broileri) 5 g 
preparāta/100 kg 
ķermeņa masas 
dienā vai 0,5 g/1 l 
dzeramā ūdens 

10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
4 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
dējējvistām.  

Polija Eurovet Animal 
Health B.V. 
Handelsveg 25 
PO Box 179 
5530 AD Bladel 
NĪDERLANDE 

Soludox 15% Doksiciklīna 
hiklāts 

150 mg/g Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

cāļi, tītari, 
baloži, sprosta 
putni 

10–20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa masas 
dienā 

10–20 mg 
doksiciklīna/
kg ķermeņa 
masas dienā 
3–5 dienas. 
Chlamydia 
psittaci 
infekcijas 
gadījumā 
30–45 
dienas. 

Gaļa un subprodukti: 
7 dienas. Nav 
paredzēts lietošanai 
vistām un baložiem, 
kurus izmanto cilvēku 
uzturā.  

Portugāle 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 
PORTUGĀLE 

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

Doksiciklīna 
hiklāts 
400 mg/g 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Cūkas, cāļi, 
tītari 

Iekšķīgai 
lietošanai ar 
dzeramo ūdeni 

Broileri un 
tītari: 20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas 5 
dienas. 

Cāļu (broileru) gaļa un 
subprodukti: 5 dienas; 
tītaru gaļa un 
subprodukti: 6 dienas.  
 
Nedrīkst lietot 
dējējputniem, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā. 
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Portugāle 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 
PORTUGĀLE 

DOXYVET-10 Doksiciklīna 
hiklāts 

Doksiciklīna 
hiklāts 10 g; 
bromeksīna 
hloridrāts 1 g 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Liellopi (teļi), 
cūkas, broileri, 
tītari, aitas, 
kazas (kazlēni) 

Iekšķīgai 
lietošanai ar 
dzeramo ūdeni  

Broileri un 
tītari: 50–
100 mg/litru 
ūdens dienā 
3–5 dienas 
(atbilst 0,5–
1 ml 
DOXIVET-
10/litru 
ūdens dienā 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. 

Portugāle DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

VETADOXI 50 Doksiciklīna 
hiklāts 

Doksiciklīna 
hiklāts 
500 mg/g 

Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

Liellopi (teļi), 
cūkas un putni 

Iekšķīgai 
lietošanai ar 
dzeramo ūdeni, 
pienu vai barību 

25 mg/kg 
ķermeņa 
masas 
putniem; 
200 g/1000 l 
ūdens dienā 
3–5 dienas; 
500 g/1000 l 
dzeramā 
ūdens 
putniem 

Gaļa un subprodukti: 
5 dienas. Nedrīkst 
lietot dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā. 

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

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta 
formā) 

Koncentrāts 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Cāļi (broileri) 
un cūkas 

Iekšķīgai 
lietošanai ar 
dzeramo ūdeni 

Broileriem: 
50–100 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/l 
dzeramā 
ūdens dienā 
(0,5–1,0 ml 
VMP 
dzeramā 
ūdenī dienā) 
3–5 dienas.  

Putnu (broileru) gaļa 
un subprodukti: 7 
dienas. Nedrīkst lietot 
dējējputniem, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā. 

Portugāle Univete SA 
Rua D. Jerónimo 
Osório, 5 
B 1400-119 Lisboa 
PORTUGĀLE 

UNIDOXINA 
200 mg/ml 
solução oral para 
suínos e aves 
 
 

Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta 
formā) 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi (broileri) 
un cūkas 

Iekšķīgai 
lietošanai ar 
dzeramo ūdeni 

Broileri un 
tītari: 20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas 5 
dienas. 

Cāļu (broileru) gaļa un 
subprodukti: 7 dienas. 
Nedrīkst lietot 
dējējputniem, kuru 
olas izmanto cilvēku 
uzturā. 
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Rumānija DELOS IMPEX’ 96 
SRL 
17, Pictor Ştefan 
Luchian 
sector 2 
Bucharest 
RUMĀNIJA 

Doxidem 20 Doksiciklīna 
hiklāts 

 200 mg/ml 
doksiciklīna 
hiklāta. 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni  
(nav paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 

Iekšķīgi  - 75 ml 
preparāta/10
0 litriem 
dzeramā 
ūdens dienā 
3–5 dienas 
pēc kārtas 
jauniem 
putniem līdz 
4 nedēļu 
vecumam  
 
 - 150 ml 
preparāta/10
0 litriem 
dzeramā 
ūdens dienā 
3–5 dienas 
pēc kārtas 
pieaugušiem 
mājputniem 
 

Gaļa un subprodukti: 
28 dienas.  
 

Indikācijas: 
Mājputni: 
mikoplazmozes, 
pasterelozes, 
kolibacilozes un 
stafilokokozes 
ārstēšanai. 
 
Hroniska elpceļu 
slimība, Pasteurella 
sugu, Mycoplasma 
sugu, Salmonella 
sugu, E. coli, 
Haemophillus 
paragallinarium, 
Staphylococcus 
izraisītas infekcijas, 
Campylobacter 
izraisīts hepatīts un 
dermatīts. 
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Rumānija DELOS IMPEX’ 96 
SRL 
17, Pictor Ştefan 
Luchian 
sector 2 
Bucharest 
RUMĀNIJA 

Doxidem 50 Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta  

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni  
(nav paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 
 
Cūkas  

Iekšķīgi  
(ar dzeramo 
ūdeni) 

- 20–40 mg 
preparāta/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
5 dienas pēc 
kārtas, 
iekšķīgi;  
 
- 200–300 g 
preparāta 
/1000 litriem 
dzeramā 
ūdens 5 
dienas pēc 
kārtas  

Gaļa un subprodukti: 
28 dienas.  
 

Indikācijas: hroniska 

elpceļu slimība, 

Pasteurella sugu, 

Mycoplasma sugu, 

Salmonella sugu, E. 

coli, Haemophillus 

paragallinarium, 

Staphylococcus 

izraisītas infekcijas, 

Campylobacter 

izraisīts hepatīts, 

dermatīts un citas pret 

doksiciklīnu jutīgu 

mikroorganismu 

izraisītas infekcijas. 

Rumānija DOPHARMA B.V. 
Zalmweg 24, 
P.O. BOX 205 
4940 AE 
Raamsdonksveer 
NĪDERLANDE 
 

Doxycycline 
50 % WSP 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta  

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni (nav 
paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 
Teļi 
Cūkas  

Iekšķīgi  
(ar dzeramo 
ūdeni) 

40 mg/kg 
ķermeņa 
masas vai 
200–
400 g/1000 
litriem 
dzeramā 
ūdens 4–7 
dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Mājputni – 4 dienas.  
 
Indikācijas: Chlamydia 
psittaci izraisīta 
ornitoze tītariem; 
'- E. coli izraisīta 
kolibaciloze cāļiem un 
tītariem; 
'- Mycoplasma 
gallisepticum izraisīta 
HES cāļiem un tītariem 
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Rumānija FRANVET 
ZI d'Etriche-Route 
d'Avire 
BP 103 
49500 Segré 
Cedex 
FRANCIJA 
 
 

Doxy 5 Franvet  Doksiciklīna 
hiklāts 

50 mg/g 
doksiciklīna 
(hiklāta 
formā) 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni (nav 
paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 
Teļi 
Cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni vai 
šķidru barību) 

1 g 
preparāta/1 l 
dzeramā 
ūdens dienā 
3–5 dienas 
mājputniem 
līdz divu 
nedēļu 
vecumam – 
2 g 
preparāta/1 l 
dzeramā 
ūdens dienā 
3–5 dienas 
mājputniem 
pēc divu 
nedēļu 
vecuma 

Gaļa un subprodukti: 
Mājputni – 4 dienas.  
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu elpceļu 
infekciju profilakse un 
ārstēšana. 

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

Doxipan 20 Doksiciklīna 
hiklāts 

200 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

5–7,5 g 
preparāta uz 
10 litriem 
dzeramā 
ūdens 

Gaļa un subprodukti: 
Mājputni – 5 dienas.  
 
Indikācijas: hroniska 
elpceļu slimība un ar 
to saistītās 
komplikācijas. 

Rumānija PHYLAXIA PHARMA 
LTD 
1103 Budapest 
Gergely u.79  
UNGĀRIJA 
 

Doxyphyl SP 
A.U.V. 

Doksiciklīna 
hiklāts 

300 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni (cāļi, 
vistas, tītari) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

10 mg/kg 
ķermeņa 
masas 3–5 
dienas vai 
100 mg 
preparāta/1 l 
dzeramā 
ūdens 

Cāļi, vistas: 7 dienas. 
Tītari: 7 dienas (nav 
paredzēts lietošanai 
dzīvniekiem, kuru olas 
izmanto cilvēku 
uzturā)  
 
Indikācijas: vairāku 
bakteriālu infekciju 
profilaksei un 
ārstēšanai. 

Rumānija LABORATORIOS 
SYVA S.A. 
Avda. Parroco 
Pablo Diez, 49-57 
24010 Leon 
SPĀNIJA 
 

Syvadox 10 % Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/1 ml 
doksiciklīna 
(hiklāta 
formā) 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi (nav 
paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

50–100 mg 
doksiciklīna/
1 l dzeramā 
ūdens dienā 
(atbilst 0,5–
1,0 ml 
preparāta/ l 
dzeramā 

Cāļiem 7 dienas (nav 
paredzēts lietošanai 
dzīvniekiem, kuru olas 
izmanto cilvēku 
uzturā)  
 
Indikācijas: 
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ūdens dienā 
3–5 dienas 

kolibaciloze, HES, 
mikoplazmoze, ja tās 
ierosina iepriekš 
minētie 
mikroorganismi, kas ir 
jutīgi pret doksiciklīnu. 

Rumānija VMD 
Berendonk 74 
2370 Arendonk 
BEĻĢIJA 
 

Doxyveto 50S Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
(hiklāta 
formā) 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni 
Cūkas 
Teļi 
Jēri 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni vai 
barību) 

20 mg 
doksiciklīna/
kg ķermeņa 
masas dienā 
ar dzeramo 
ūdeni vai 
300 g 
preparāta/10
00 litriem 
dzeramā 
ūdens vai 
600 g/1000k
g barības 3–
5 dienas 

Mājputni – 8 dienas.  
 
Indikācijas: HES 
(Mycoplasma 
gallisepticum), 
ornitoze (Chlamidia 
psittaci), infekciozs 
sinovīts (Mycoplasma 
synoviae), putnu 
holēra (Pasteurella 
multocida).  

Rumānija CHEMIFARMA 
S.p.A 
Via Don Eugenio 
Servadei 16 
47100 Forli 
ITĀLIJA 
 

Doxiciclina 50 % Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna  

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Broileri 
Cāļi 
Cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni vai 
šķidru barību) 

40 g 
preparāta/10
0 kg 
ķermeņa 
masas 
(20 mg 
doksiciklīna/
kg ķermeņa 
masas), kas 
atbilst 
aptuveni 15–
30 g 
preparāta/10
0 litriem 
ūdens 3–5 
dienas. 

Broileriem 5 dienas.  
 
Indikācijas: 
Pasteurella sugu, 
Mycoplasma sugu, 
Haemophilus 
gallinarium, Bordetella 
avium un Chlamidia 
psittaci izraisīta 
hroniska elpceļu 
slimība un citas 
elpceļu slimības. 
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Rumānija Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Ungārija 

Doxiprim 40 % 
Soluble Powder  

Doksiciklīna 
hiklāts 

400 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Cāļi, tītari (nav 
paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku 
uzturā), cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas  

Cāļiem un tītariem 4 
dienas (nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā)  
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu elpceļu, zarnu 
un sistēmisku infekciju 
ārstēšana: HES 
(Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli), 
aerosakulīts 
(Mycoplasma 
maleagridis), 
infekciozais sinovīts 
(Mycoplasma 
synoviae), putnu 
holēra (Pasteurella 
multocida), infekciozās 
iesnas (Haemophylus 
paragallinarum), 
kolibaciloze (E. Coli), 
tītaru bordeteloze 
(Bordetella avium), 
nekrotisks enterīts 
(Clostridium 
perfringens), 
hlamidioze (Chlamidia 
psittaci). Sekundāru 
bakteriālu infekciju 
profilakse stresa, 
vakcinācijas, 
mājvietas maiņas vai 
transportēšanas 
gadījumā. 
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Rumānija Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
SLOVĒNIJA 

Doxyril 50 % Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni (nav 
paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 
Cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

25 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas 3–5 
dienas pēc 
kārtas 

Mājputniem 4 dienas 
(nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā)  
 
Indikācijas: Elpceļu 
infekcijas, ko izraisa 
Mycoplasma sugas (M. 
gallisepticum, M. 
synoviae un M. 
melagridis), E. coli, 
Haemophylus 
paragallinarium un 
Ornithobacterium 
rhinotracheale. 
Clostridium 
perfringens un 
Clostridium colinum 
izraisīts enterīts. 
Pasteurella multocida 
izraisīta septicēmija. 

Rumānija CEVA SANTE 
ANIMALE 
ROMANIA SRL 
5 Chindiei , sector 
4, 
Bucharest 
RUMĀNIJA 
 

Doxyvit 50 % 
WSP 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni (nav 
paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku 
uzturā), cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

15 mg 
doksiciklīna/
kg ķermeņa 
masas 5 
dienas pēc 
kārtas vai 
2 g 
preparāta 
/10 litriem 
dzeramā 
ūdens, kas 
atbilst 
100 mg 
doksiciklīna/l
itru dzeramā 
ūdens 

Mājputniem (cāļiem un 
tītariem) 7 dienas (nav 
paredzēts lietošanai 
dzīvniekiem, kuru olas 
izmanto cilvēku 
uzturā)  
 
Indikācijas: 
kolibaciloze, HES un 
mikoplazmoze, 
Clostridium 
perfringens, 
hlamidioze, Bordetella 
avium izraisītas 
infekciozās iesnas. 
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Rumānija Laboratorios 
Karizoo S.A 
Polígono Industrial 
La Borda 
Mas Pujades 
11-12 
08140 Caldes de 
Montbui 
Barcelona 
SPĀNIJA 

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml 
doksiciklīna 
(hiklāta 
formā) 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Mājputni (cāļi) 
(nav paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 
Cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

10–20 mg 
doksiciklīna/
kg ķermeņa 
masas 3–5 
dienas. 

Mājputniem (cāļiem) t 
dienas (nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā)  
 

Indikācijas: 
Pret doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas HES un 
mikoplazmozes 
profilakse un 
ārstēšana. 

Rumānija S.C. VIM 
SPECTRUM SRL 
409 Sighisoarei 
Targu Mures 
RUMĀNIJA 

Vidoxim 10 % 
powder for oral 
solution for pigs 
and poultry  

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni (nav 
paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 
Cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

1000 g 
preparāta/10
00 litriem 
dzeramā 
ūdens 5 
dienas 

Mājputniem 10 dienas 
(nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā)  
 

Indikācijas: 
Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophylus 
paragallinarium un 
Pasteurela multocida 
izraisītas infekcijas. 

Rumānija S.C. VIM 
SPECTRUM SRL 
409 Sighisoarei 
Targu Mures 
RUMĀNIJA  

Vidoxim 100 % 
powder for oral 
solution for pigs 
and poultry  

Doksiciklīna 
hiklāts 

1000 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni (nav 
paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 
kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 
Cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

100 g 
preparāta/10
00 litriem 
dzeramā 
ūdens 5 
dienas 

Mājputniem 10 dienas 
(nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā)  
 
Indikācijas: M. 
gallisepticum, E. coli, 
Bordetella avium, 
Haemophylus 
paragallinarium un P. 
multocida izraisītas 
infekcijas. 

Rumānija CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml 
doksiciklīna 
(hiklāta 
formā) 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi (broileri) 
(nav paredzēts 
lietošanai 
dzīvniekiem, 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

10–20 mg 
doksiciklīna/
kg ķermeņa 
masas 3–5 

Mājputniem (cāļiem) 7 
dienas (nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
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Edificio Trade 
08028 Barcelona 
SPĀNIJA 

for chickens and 
pigs 

kuru olas 
izmanto 
cilvēku uzturā) 
Cūkas 

dienas. cilvēku uzturā). Pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas HES un 
mikoplazmozes 
profilakse un 
ārstēšana. 

Rumānija Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BEĻĢIJA 

HydroDoxx 
500 mg/g Water 
Soluble Powder 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Cāļi (broileri) 
un cūkas 
(nobarojamas 
cūkas) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

20 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta)/kg 
x 3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi: 6 dienas. 
Nelietot dējējputniem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā. 
 

Indikācijas: 
Cāļi (broileri): 
Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un 
ārstēšana.  

Rumānija CEVA PHYLAXIA 
VETERINARY 
BIOLOGICALS CO. 
LTD. 
1107 Budapesta 
Szallas u.5 
UNGĀRIJA 
 

Doxivit 100  Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

100 mg/g 
doksiciklīna 
hidrohlorīda  

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni (cāļi, 
tītari un zosis), 
cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

10 mg 
doksiciklīna 
hidrohlorīda/
kg ķermeņa 
masas dienā 
5 dienas  

Mājputniem 7 dienas 
(nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā)  
 

Indikācijas: 
HES (Mycoplasma 
gallisepticum, E. coli), 
infekciozās iesnas 
(Haemophylus 
paragallinarum), putnu 
gripa (Pasteurella 
multocida), 
kolibaciloze (E. coli), 
aerosakulīts 
(Mycoplasma 
maleagridis), 
hlamidioze (Chlamidia 
psittaci), nekrotisks 
enterīts (Clostridium 
perfringens).  
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Rumānija PHARMATEKA BT 
1046 Budapest 
Szigyarto u. 10/20 
Kossuth Str. 
Pusztaberki, 2658 
UNGĀRIJA 

DOXY H 10 % Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

100 mg/g 
doksiciklīna 
hidrohlorīda 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni  Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

1 g 
preparāta/1 l 
dzeramā 
ūdens 3–5 
dienas  

Mājputniem 10 dienas 
(nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā)  

Rumānija s.c. romvac 
company s.a.Şos. 
Centurii, nr. 7 
Voluntari  
RUMĀNIJA 

Doxiciclina 10 % Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

100 mg/g 
doksiciklīna 
hidrohlorīda 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni, arī 
baloži, cūkas, 
liellopi (teļi) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

2 g 
preparāta/10
 kg ķermeņa 
masas dienā 
5–8 dienas  

Mājputniem (cāļiem) 5 
dienas (nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā). 

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

Doxicol 60 % Doksiciklīna 
hidrohlorīds 

600 mg/g 
doksiciklīna 
hidrohlorīda 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni  
Cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni vai 
barību) 

Broileriem 0 
– 14 dienu 
vecumā: 
50 g/1000 
litriem 
ūdens; 
broileriem 
15–28 dienu 
vecumā: 
100 g/1000 
litriem 
ūdens; 
broileriem 
29–35 dienu 
vecumā: 
120 g/1000 
litriem ūdens 

Mājputniem 5 dienas 
(nav paredzēts 
lietošanai dzīvniekiem, 
kuru olas izmanto 
cilvēku uzturā)  
 
Indikācijas: 
kolibacilozes, elpceļu 
slimību, 
mikoplazmozes 
profilakse un 
ārstēšana.  
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Slovēnija Novartis Veterina 
d.o.o. 
Verovškova 57 
1000 Ljubljana 
SLOVĒNIJA 

 

DOXYRIL 50 % Doksiciklīna 
hiklāts 

50 %  
(500 mg/g) 

pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

cūkas, 
mājputni 

Cūkām un 
mājputniem: 
vienreiz dienā 3–5 
dienas pēc kārtas 
dzeramā ūdenī 

Cūkas 20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz 
1 kg 
ķermeņa 
masas; 
mājputniem 
25 mg 
doksiciklīna 
hiklāta uz 
1 kg 
ķermeņa 
masas 

Gaļa un subprodukti: 
mājputni: 4 dienas.  
 
 
Indikācijas: elpceļu 
infekcijas (M. 
gallisepticum, M. 
synoviae un M. 
melagridis), 
Escherichia coli, 
Haemophilus 
paragallinarum, 
Ornithobacterium 
rhinotracheale; 
enterīts (Clostridium 
perfringens un 
Clostridium colinum); 
septicēmija 
(Pasteurella multocida) 

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

DOXIPAN 20 
plv.sol. ad 
us.vet. 

Doksiciklīna 
hiklāts 

20 g/100 g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Teļi, cūkas, 
mājputni-
broileri, tītari 

5 dienas dzeramā 
ūdenī 

Mājputniem-
broileriem: 
5–7,5 g 
preparāta/10 
litriem 
dzeramā 
ūdens. 
Tītariem: 
10–20 mg 
aktīvās 
vielas uz 
ķermeņa 
masu, kas 
atbilst 50–
100 g 
preparāta/10
0 litriem 
dzeramā 
ūdens. 
Teļiem, 
cūkām: 
10 mg 
aktīvās 
vielas uz 
ķermeņa 
masu dienā, 
kas atbilst 

Gaļa: broileriem 5 
dienas, tītariem 10 
dienas.  
 
Indikācijas: 
Broileriem: hroniska 
elpceļu slimība un ar 
to saistītās 
komplikācijas.  
Tītari: grampozitīvu un 
gramnegatīvu 
mikroorganismu, pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas infekcijas, 
īpaši elpceļu un 
locītavu sindroms, ko 
izraisa mikoplazmas 
un/vai stafilokoki  
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0,5 g 
preparāta/10
 kg ķermeņa 
masas 

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

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni: (cāļi 
un tītari), 
liellopi un 
cūkas 

4–5 dienas 
dzeramā ūdenī 

0,5 ml 
preparāta/lit
ru dzeramā 
ūdens 

Gaļa: 5 dienas.  
 
Indikācijas: HES, 
mikoplazmozes, cūku 
zoonotiskās 
pneimonijas, 
bronhopneimonijas, 
hlamidiozes, 
nespecifisku caureju 
ārstēšana. 

Slovākija Novartis Animal 
Health d.o.o. 
Verovskava 57 
1000 Ljubljana 
SLOVĒNIJA 

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Cūkas, broileri 3–5 dienas pēc 
kārtas dzeramā 
ūdenī 

Cūkas 20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas 
Broileriem: 
25 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas 

Ēdami audi: broileriem 
4 dienas.  
 
Indikācijas: Pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu infekciju 
ārstēšana, jo īpaši: 
Broileriem: 
Mycoplasma sugu 
(M.gallisepticum, 
M.synoviae un 
M.meleagridis), 
Escherichia coli, 
Haemophilus 
paragallinarum un 
Ornithobacterium 
rhinotracheale 
izraisītas elpceļu 
infekcijas, Clostridium 
perfringens un 
Clostridium colinum 
izraisīts enterīts, 
Pasteurella multocida 
izraisīta septicēmija 
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Slovākija Lavet 
Pharmaceuticals 
Ltd., 1161 
Budapest Ottó u. 
14, Ungārija 

DOXYVIT 40 % 
plv.sol. 

Doksiciklīna 
hiklāts 

40 g/100 g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Mājputni: (cāļi 
un tītari) un 
cūkas 

3–5 dienas 
dzeramā ūdenī, 
mājputniem 
dzeramā ūdenī, 
cūkām: dzeramā 
ūdenī, ar barību 

Cāļiem un 
tītariem: 10–
20 mg aktīvā 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas) 
dienā, 
nepārtraukta 
terapija: 1 g 
preparāta/3–
6 litriem 
dzeramā 
ūdens, 
atkārtotai 
terapijai: 
25–50 mg 
preparāta/kg 
ķermeņa 
masas (10–
20 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas) 
dzeramā 
ūdenī 

Cāļu un tītaru gaļa: 4 
dienas.  
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu elpceļu, zarnu 
un sistēmisku infekciju 
ārstēšana un 
profilakse: cāļiem, 
tītariem: hroniska 
elpceļu slimība 
(Mycoplasma 
gallisepticum, E.coli), 
aerosakulīts 
(M.meleagridis), 
infekciozais sinovīts 
(M.synoviae), putnu 
holēra (P. multocida), 
tītaru bordeteloze 
(Bordetella avium), 
infekciozās iesnas 
(Haemophilus 
paragallinarum), 
kolibaciloze (E.coli), 
nekrotisks enterīts 
(Clostridium 
prefringens), 
hlamidioze (CH. 
psittaci)  
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Slovākija Tekro, spol. s.r.o., 
Višňová 2/484, 
140 00 Praha 4, 
Čehijas Republika 

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 g/1000 
g 

Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Broileri, cūkas 3–5 dienas kopā 
ar dzeramo ūdeni 

Broileriem: 
10 mg 
doksiciklīna 
hiklāta/kg 
ķermeņa 
masas 
(atbilst 1 kg 
preparāta/10
00 litriem 
dzeramā 
ūdens)  

Broileru un cūku gaļa: 
7 dienas.  
 
Indikācijas: pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītu elpceļu, 
kuņģa-zarnu trakta 
slimību ārstēšana un 
profilakse: broileriem: 
HES, mikoplazmoze, 
aerosakulīts, sinovīts, 
pastereloze, infekciozā 
holēra, kolibaciloze, 
hlamidioze, 
nekrotiskais enterīts  

Slovākija Pharmagal s.r.o., 
Murgašova 5, 949 
01 Nitra, Slovākija 

DOXYGAL plv.sol. 
ad us.vet. 

Doksiciklīna 
hiklāts 

5 g/100 g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Cūkas, 
mājputni, teļi, 
truši 

Mājputni: 
profilaksei 5 
dienas, ārstēšanai 
3 dienas dzeramā 
ūdenī. Cūkām, 
teļiem, trušiem: 5 
dienas dzeramā 
ūdenī, ar barību 

Mājputni: 
Profilakse: 
50 mg 
aktīvās 
vielas/1 l 
dzeramā 
ūdens (1 g 
preparāta/1 l 
ūdens), 
ārstēšana: 
100 mg 
aktīvās 
vielas/1 l 
dzeramā 
ūdens (2 
preparāta/1 l 
ūdens) 

Mājputnu un trušu 
gaļa: 7 dienas.  
 
Indikācijas: Mājputni: 
HES (mikoplazmoze), 
kolibaciloze.  
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Slovākija COOPHAVET 
Saint Herblon 
44150 Ancenis 
FRANCIJA 

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

5 g/100 g Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Cūkas, 
mājputni, teļi 

Profilakse: 1–3 
dienas, ārstēšana: 
3–5 dienas 
dzeramā ūdenī, ar 
barību  

10 mg 
aktīvās 
vielas/kg 
ķermeņa 
masas dienā 
(1 g 
preparāta/5 
kg ķermeņa 
masas 
dienā) 
Mājputni: - 
līdz divu 
nedēļu 
vecumam: 
1 g 
preparāta/lit
ru dzeramā 
ūdens dienā, 
- pēc divu 
nedēļu 
vecuma: 
2 g/litru 
ūdens dienā 

Mājputnu gaļai 4 
dienas. 
 
Indikācijas: Mājputni: 
elpceļu infekciju 
profilakse un 
ārstēšana.  

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

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Cāļi (broileri), 
cūkas 

 Broileriem: 3–5 
dienas, cūkām: 5 
dienas kopā ar 
dzeramo ūdeni 

Broileriem: 
10–20 mg 
doksiciklīna/
kg ķermeņa 
masas 
dienā, (0,5–
1,0 ml 
preparāta/lit
ru dzeramā 
ūdens)  

Gaļa un subprodukti: 
cāļiem (broileriem) 7 
dienas  
 
Indikācijas: Cāļi 
(broileri): pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas hroniskas 
elpceļu slimības (HES) 
un mikoplazmozes 
profilakse un 
ārstēšana.  
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Slovākija CHEMO IBERICA, 
S.A. 
Gran Via Carlos 
III, 98 7ª 
Edificio Trade 
08028 Barcelona 
SPĀNIJA 

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml Ūdenī 
šķīstošs 
pulveris 

Cāļi (broileri), 
cūkas 

Broileriem: 3–5 
dienas, cūkām: 5 
dienas kopā ar 
dzeramo ūdeni 

Broileriem: 
10–20 mg 
doksiciklīna/
kg ķermeņa 
masas 
dienā, (0,5–
1,0 ml 
preparāta/lit
ru dzeramā 
ūdens)  

Gaļa un subprodukti: 
cāļiem (broileriem) 7 
dienas.  
 
Indikācijas: Cāļi 
(broileri): pret 
doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas hroniskas 
elpceļu slimības (HES) 
un mikoplazmozes 
profilakse un 
ārstēšana.  

Apvienotā 
Karaliste 

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

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml 
doksiciklīna 
(doksiciklīna 
hiklāta 
formā) 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi (broileri) 
un cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

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

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi (broileri): 7 
dienas. 
 
Indikācijas: CĀĻI 
(BROILERI): 
pret doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas hroniskas 
elpceļu slimības (HES) 
un mikoplazmozes 
profilakse un 
ārstēšana. 

Apvienotā 
Karaliste 

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

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

Doksiciklīna 
hiklāts 

100 mg/ml 
doksiciklīna 
(doksiciklīna 
hiklāta 
formā) 

Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 

Cāļi (broileri) 
un cūkas 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

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

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi (broileri): 7 
dienas. 
 
 
Indikācijas: CĀĻI 
(BROILERI): 
pret doksiciklīnu jutīgu 
mikroorganismu 
izraisītas hroniskas 
elpceļu slimības (HES) 
un mikoplazmozes 
profilakse un 
ārstēšana. 
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Apvienotā 
Karaliste 

Huvepharma N.V. 
Uitbreidingstraat 
80 
2600 Antwerpen 
BEĻĢIJA 

HydroDoxx 
500 mg/g Water 
Soluble Powder 

Doksiciklīna 
hiklāts 

500 mg/g 
doksiciklīna 
hiklāta 

Pulveris 
iekšķīgi 
lietojama 
šķīduma 
pagatavoša
nai 

Cāļi (broileri) 
un cūkas 
(nobarojamas 
cūkas) 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

20 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta)/kg 
x 3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 
Cāļi: 6 dienas. 
 
 
Indikācijas: Cāļi 
(broileri): Mycoplasma 
gallisepticum izraisītas 
hroniskas elpceļu 
slimības (HES) 
profilakse un 
ārstēšana.  

APVIENOTĀ 
KARALISTE 

VMD NV, HOGE 
MAUW 
900-2370 
Arendonk 
BEĻĢIJA 

Doxyveto 50 s 
plus 

Doksiciklīna 
hiklāts 

50 % 
doksiciklīna 
hiklāts 

Pulveris 
iekšķīgai 
lietošanai 

Olas nedējoši 
cāļi 

Iekšķīgi (ar 
dzeramo ūdeni) 

25 mg 
doksiciklīna 
(hiklāta)/kg 
x 3–5 dienas 

Gaļa un subprodukti: 6 
dienas 
 
 
Indikācijas: 
Mycoplasma sugu, E. 
coli un Haemophilus 
paragallinarum 
izraisītas elpceļu 
infekcijas. 
Clostridium 
perfringens un 
Clostridium colinum 
izraisīts enterīts. 



II PIELIKUMS 

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN PAMATOJUMS ZĀĻU 
APRAKSTA GROZĪJUMU VEIKŠANAI 
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VISPĀRĒJS ZINĀTNISKĀ NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS 
DOKSICIKLĪNA HIKLĀTU SATUROŠIEM ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠIEM 
PULVERIEM UN IEKŠĶĪGI LIETOJAMIEM ŠĶĪDUMIEM, KAS 
INDICĒTI LIETOŠANAI MĀJPUTNIEM (skatīt I pielikumu) 

 

1. Ievads 

Doksiciklīna hiklātu saturošus ūdenī šķīstošus pulverus un šķīdumus iekšķīgai lietošanai, kas indicēti 

lietošanai mājputniem ar dzeramo ūdeni, izmanto dažādu pret doksiciklīnu jutīgu baktēriju izraisītu 

elpceļu un kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanai. 

Doksiciklīns ir tetraciklīna atvasinājums ar līdzīgu izmantojumu kā tetraciklīnam. Visiem tetraciklīniem 

ir plašs darbības spektrs, kas ietver grampozitīvas un gramnegatīvas baktērijas, hlamīdijas, riketsijas, 

mikoplazmas un spirohetas. Doksiciklīnam raksturīga izteiktāka aktivitāte pret dažām no šīm sugām 

nekā citiem tetraciklīniem. Tas ir galvenokārt bakteriostatisks antibakteriāls līdzeklis, un tā galvenais 

darbības mehānisms ir olbaltumu sintēzes nomākums.  

Apvienotā Karaliste izteica bažas, ka dažādas devas, devu diapazoni, ārstēšanas ilgums un 

neizmantošanas periodi cilvēku uzturā, kas noteikti Eiropas Savienībā visiem doksiciklīnu saturošā 

ūdenī šķīstošā pulvera un iekšķīgi lietojamā šķīduma stiprumiem, kas indicēti lietošanai mājputniem ar 

dzeramo ūdeni, var izraisīt iespējami nopietnu risku gan dzīvnieku, gan cilvēku veselībai, un tādēļ tā 

lūdza CVMP sniegt atzinumu par šo jautājumu.  

Procedūra ietvēra 179 veterinārās zāles, kas reģistrētas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai 

kuru reģistrācijas process vēl notiek (skatīt I pielikumu). 

 

2. Pieejamo datu apspriešana 

No visiem pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtajiem datiem tikai 

deviņpadsmit atbildes bija ar pilnīgiem dosjē, kas sagatavoti atbilstoši Direktīvas 2001/82/EK 

12. panta 3. apakšpunktam. Deviņas atbildes ietvēra ģenēriskus dosjē, kas sagatavoti saskaņā ar 

Direktīvas 2001/82/EK 13. pantu. Četrām atbildēm rakstveidā iesniegtā informācija nesaturēja 

informāciju par CVMP uzdotajiem jautājumiem. Vienu atbildi saņēma pēc iesniegšanas termiņa beigām 

un tādēļ to nepieņēma, un CVMP veica tās novērtējumu, neņemot vērā preparātam specifiskos datus.  

Pieejamie dati liecināja, ka minētās veterinārās zāles ir reģistrētas vai atrodas reģistrācijas procesā ar 

dažādām reģistrācijas procedūrām (savstarpējās atzīšanas vai nacionālām procedūrām) un, 

pamatojoties uz dažādu tiesību aktu bāzi (pilnīga, ģenēriska un informēta piekrišana).  

Ņēma vērā, ka dažas iesniegtās informācijas daļas bija identiskas, bet tās iesniedza dažādi 

reģistrācijas apliecības īpašnieki. 

Tikai iepriekš minētās deviņpadsmit atbildes, kas saturēja pilnīgus dosjē, kas sagatavoti atbilstoši 

Direktīvas 2001/82/EK 12. panta 3. apakšpunktam, uzskatīja par atbilstošas kvalitātes, lai atbildētu uz 

specifiskiem uzdotiem jautājumiem. Iesniegtās datu paketes ietver bibliogrāfiskus datus, kas pieejami 

publiskā telpā, un ar īpašumtiesībām aizsargātus datus. 

Lai atbalstītu minēto preparātu efektivitāti, pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki 

iesniedza kopumā 11 oriģinālus ar īpašumtiesībām aizsargātus pētījumus, tostarp trīs eksperimentālas 

infekcijas pētījumus un astoņus klīniskus reālos apstākļos veiktus pētījumus. Visi pētījumi, izņemot 

vienu, bija veikti broileriem. Šis viens pētījums bija veikts tītariem. 
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Pētījumos izmantoja dažādas preparāta zāļu formas, kas satur doksiciklīna hiklātu/hidrohlorīdu 

dažādās koncentrācijās; gandrīz visu zāļu formu sastāvā bija skābinātājs (parasti citronskābe). 

Oriģinālo, ar īpašumtiesībām aizsargāto pētījumu dokumentācija bija ļoti dažāda un daudzos gadījumos 

neatbilda spēkā esošiem standartiem. Īpaši pietrūka informācijas par pētījuma apstākļiem (pētījuma 

centra medicīniskā vēsture, dzīves un barošanas apstākļi, gaismas/tumsas cikls), kā arī par ārstēšanas 

shēmu (zāles pieejamas pēc izvēles 24 stundas/pulsa terapija), vai arī šī informācija bija ļoti 

ierobežota.  

Pamatojoties uz LLP atbilstošu devas noteikšanas pētījumu broileriem, kas mākslīgi inficēti ar 

Mycoplasma gallisepticum, var noteikt terapeitisko devu 20 mg/kg ķermeņa masas piecas dienas pēc 

kārtas. Tika iesniegti septiņi klīniski reālos apstākļos veikti pētījumi broileriem ar elpceļu slimību un 

apstiprinātu M. gallisepticum infekciju. Doksiciklīna hiklātu visos pētījumos, izņemot divus, lietoja 

mērķa devā 20 mg/kg ķermeņa masas dienā piecas dienas pēc kārtas. Viens no šiem pētījumiem kalpo 

par apstiprinošu šīs mērķa devas efektivitātes pierādījumu, ņemot vērā tādus objektīvus parametrus 

kā nozīmīgs tādu dzīvnieku procentuālā daudzuma samazinājums, kam ir patoloģiski bojājumi un 

slimībai atbilstošs kopējais bojājumu vērtējums, kā arī nozīmīga M. gallisepticum izdalīšanas 

samazināšanās pēc ārstēšanas. Ar ārstēšanu saistītas blakusparādības nekonstatēja. Citos pētījumos 

iegūti pierādījumi, kas atbalsta mērķa devu, tādēļ, ka tika izmantots subjektīvs primārais vērtētais 

rādītājs – klīniska uzlabošanās – un tādēļ ka šie pētījumi bija slikti dokumentēti. Terapeitisko devu 

20 mg/kg ķermeņa masas piecas dienas pēc kārtas apstiprināja M. gallisepticum izraisītas elpceļu 

slimības ārstēšanai cāļiem, pamatojoties uz reālos apstākļos veiktu klīnisku pētījumu broileriem ar 

elpceļu slimību un apstiprinātu M. gallisepticum infekciju. 

Attiecībā uz Pasteurella multocida infekciju tika iesniegti divi eksperimentāli pētījumi, kas veikti ar 

broileriem, t. i., viena publikācija (Semjen et al., 1998)1 un viens oriģinālpētījums. Eksperimentālie 

apstākļi abos pētījumos bija līdzīgi. Abi pētījumi liecina, ka doksiciklīns dienas devā 10 mg/kg ķermeņa 

masas 4 (5) dienas pēc kārtas bija efektīvs inducētas akūtas putnu holēras ārstēšanā, par ko liecina 

nozīmīga mirstības un slimībai raksturīgu patoloģisku bojājumu, kā arī ierosinātāja celma izdalīšanas 

samazināšanās, salīdzinot ar inficētiem neārstētiem kontroles grupas dzīvniekiem. Pierādīts, ka 

doksiciklīns ir pārāks par hlortetraciklīnu, kas izmantots par pozitīvu kontroles līdzekli. Tomēr 

publikācijā nav sniegts pietiekami daudz informācijas, lai aprēķinātu reālo pētījuma dzīvnieku lietoto 

devu. Ar īpašumtiesībām aizsargātā pētījumā viens no galvenajiem inficētajiem neārstētajiem 

dzīvniekiem novērotajiem klīniskiem simptomiem bija caureja, kas nav raksturīga pasterelozes 

gadījumā. Pēc novērošanas perioda ārstētiem dzīvniekiem konstatēja vieglus klīniskus simptomus un 

dažos gadījumos – nāves iestāšanos. Neraugoties uz to, ka netika iesniegts neviens reālos apstākļos 

veikts klīnisks pētījums, lai apstiprinātu rezultātus, kas iegūti eksperimentālos apstākļos, doksiciklīna 

lietošana ar P. multocida saistītu elpceļu infekciju ārstēšanai ir pamatota, ņemot vērā šī patogēna labo 

jutību pret doksiciklīnu (MIK90 līdz 2 µg/ml).  

Attiecībā uz Escherichia coli infekcijām tika iesniegtas trīs eksperimentālu modeļu pētījumu publikācijas 

(George et al., 19772; Goren et al., 19883, Velkers et al., 20054) un viens klīniskās efektivitātes 

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

infection in broiler chickens. Act. Vet. Hung. 46 (1), 85.–93. lpp., 1998. 
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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pētījums. Goren et al. (1988)3 publicētais pētījums bija plānots kā devas titrēšanas pētījums, lietojot 

doksiciklīnu pa 25–1000 ppm dzeramajā ūdenī piecas dienas pēc kārtas. Varēja pierādīt tiešu sakarību 

starp devu un atbildes reakciju. Salīdzinot ar neārstētiem kontroles grupas dzīvniekiem, doksiciklīnam 

pierādīta efektivitāte mirstības un kolibacilozes patoloģisku bojājumu (perikardīta, aerosakulīta un 

perihepatīta) mazināšanā, kā arī cāļu klīniskās veiktspējas uzlabošanā, lietojot par 400 ppm lielākas 

devas (kas atbilst 96 mg/kg ķermeņa masas). Labākos rezultātus ieguva, lietojot lielāko pārbaudīto 

devu, t. i., 1000 ppm, kas atbilst 196 mg/kg ķermeņa masas, piecas dienas. Lietojot šo devu, vidējais 

doksiciklīna līmenis plazmā sasniedza 3,6 µg/ml (nosakot otrajā ārstēšanas dienā). Turpretim George 

et al. (1977)2 pētījumā pierādīts, ka doksiciklīns, lietojot 50 ppm ar dzeramo ūdeni trīs dienas pēc 

kārtas, efektīvi mazina mirstību un raksturīgos patoloģiskos bojājumus, salīdzinot ar neārstētiem 

kontroles grupas dzīvniekiem, un pierādīts, ka tas ir pārāks par hlortetraciklīnu un linkomicīnu-

spektinomicīnu, kas izmantoti kā pozitīvi kontroles līdzekļi. Tomēr George et al. (1977)2 rakstā nav 

pietiekami daudz informācijas (ķermeņa masa un ūdens patēriņš), lai aprēķinātu, kādu reāli dienas 

devu saņēmuši pētāmie dzīvnieki.  

Eksperimentālos apstākļos, pētot homeopātiskus līdzekļus kolibacilozes ārstēšanā broileriem, 

doksiciklīnu izmantoja kā kontroles līdzekli (Velkers et al., 2005)4. Pierādīts, ka, lietojot dienas devu 

250 mg/l dzeramā ūdens piecas dienas pēc kārtas, doksiciklīns efektīvi novērš mirstību, mazina E. coli 

izraisītu bojājumu rašanos un nomāc to augšanu. Tomēr publikācijā nebija iekļauta informācija, kas 

nepieciešama, lai noskaidrotu, kādu īsti dienas devu saņēmuši pētītie putni. 

Šo kolibacilozi vērtējošo infekcijas pētījumu salīdzināšana bija problemātiska, jo būtiski atšķīrās 

eksperimenta apstākļi, piemēram, tika izmantoti dažādi infekciju izraisošie celmi un infekciozās devas, 

dažāds bija ārstēšanas sākšanas laiks un atšķirīgi bija izmantotie cāļi (vecums, ķermeņa masa un 

šķirne). Tādēļ viennozīmīgus secinājumus no šiem pētījumiem nevar izdarīt. 

Tika iesniegts viens LKP atbilstošs atklāts reālu apstākļu pētījums ar kolibacilozi slimojošiem 

broileriem. Doksiciklīnu lietoja dienas mērķa devā 25 mg/kg ķermeņa masas trīs dienas. Efektivitāti 

novērtēja, ņemot vērā informāciju par mirstību, klīniskos novērojumus un mikrobioloģiskos datus. 

Rezultāti liecināja, ka doksiciklīns efektīvi uzlaboja cāļu klīnisko veiktspēju un pakāpeniski mazināja 

mirstību. Pētījumam konstatēti vairāki trūkumi (piemēram, kontroles grupas neesamība).  

Attiecībā uz Ornithobacterium rhinotracheale infekcijām tika iesniegts viens LKP atbilstošs kontrolēts 

efektivitāti apstiprinošs pētījums cāļiem, kas eksperimentāli inficēti ar O. rhinotracheale. Pētījums 

notika divās fāzēs, sākotnējā fāzē noteica optimālu infekciozo devu, pēc tam tika veikta apstiprinošā 

fāze. Klīnisko simptomu pēc inficēšanās praktiski nebija, pat izmantojot lielāko infekciozo devu. Tomēr 

sākotnējās fāzes dati liecina, ka ar augstāko infekciozo devu inficētos cāļus ārstējot ar doksiciklīnu 

devā 20 mg/kg ķermeņa masas dienā četras dienas, konstatēta nozīmīga gaisa maisa bojājumu 

mazināšanās, salīdzinot ar neārstētiem kontroles grupas dzīvniekiem. Apstiprinošā fāzē neārstētiem 

kontroles grupas dzīvniekiem gan klīniskā, gan patoloģiskā atbildes reakcija pret mākslīgo 

O. rhinotracheale infekciju bija zema. Kā liecina O. rhinotracheale izdalīšanas dati, antibakteriālā 

efektivitāte nav apstiprināta. Acīmredzot netika veikti mēģinājumi noteikt reālo devu cāļiem. Šis bija 

vienīgais pētījums, kas iesniegts ierosinātās O. rhinotracheale indikācijas atbalstam. Pamatojoties uz 

iesniegtajiem datiem, nav iespējams apstiprināt terapeitisku devu O. rhinotracheale izraisītas elpceļu 

slimības ārstēšanai.  

Par hlamidiozi iesniegtie dati nebija pārliecinoši un tādēļ nebija pietiekami informācijas, lai atbalstītu šo 

indikāciju ne cāļiem, ne citām mērķa sugām pašlaik reģistrētiem preparātiem, kas ietverti šajā 

pārskatīšanas procedūrā. 

Tika iesniegti trīs pētījumi par doksiciklīna efektivitāti tītariem un zosīm. Tītariem doksiciklīnu lietoja 

elpceļu slimības un aerosakulīta, kā arī elpceļu slimības un locītavu sindroma (Mycoplasma, 

Staphylococcus) ārstēšanai. Zosis ārstēja ar doksiciklīnu respiratorā distresa dēļ (mikoplazmoze). Tā 
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kā visi trīs pētījumi bija slikti dokumentēti (piemēram, trūka nozīmīgas informācijas par diagnostiskām 

procedūrām, mikrobioloģiskām atradēm, klīniskiem novērojumiem u. c.), rezultātus nav iespējams 

pilnvērtīgi interpretēt.  

Lai atbalstītu citas indikācijas (piemēram, M. meleagridis, M. synoviae, Haemophilus paragallinarum, 

Clostridium perfringens, Clostridium colinum, Bordetella avium u. c. mikroorganismu izraisītas 

infekcijas) cāļiem vai citām mērķa sugām, kurām šobrīd apstiprināti šajā procedūrā ietvertie preparāti, 

netika iesniegta nekāda informācija vai tā bija ļoti ierobežota.  

Komiteja uzskatīja, ka doksiciklīna efektivitāte M. gallisepticum izraisītas hroniskas elpceļu slimības 

ārstēšanā klīniskā devas noteikšanas pētījumā un klīniskos pētījumos, kas veikti komerciālas lietošanas 

apstākļos cāļiem, lietojot 20 mg/kg devu piecas dienas pēc kārtas, ir pietiekami pierādīta. Attiecībā uz 

P. multocida infekcijām eksperimentāla modeļa pētījuma rezultāti liecina, ka izmantojama terapeitiskā 

deva 10 mg/kg ķermeņa masas četras vai piecas dienas, bet apstiprinoši klīniskie dati, kas būtu iegūti 

komerciālos apstākļos, netika iesniegti. Tomēr, tā kā pierādīts, ka P. multocida ir jutīga pret 

doksiciklīnu ar MIK90 līdz 2 µg/ml un to apliecina farmakokinētikas/farmakodinamikas analīze, 

P. multocida infekciju norādīšana kā indikācija cāļiem ir pamatota.  

Attiecībā uz E. coli infekcijām mājputniem iesniegtie dati nebija pietiekami. Izmantojot divus iesniegtos 

eksperimentālos E. coli infekcijas pētījumus cāļiem, terapeitisku dozēšanas shēmu nebija iespējams 

noteikt. Tāpat nebija pārliecinoši iesniegtā reālos apstākļos veiktā klīniskā pētījuma rezultāti 

broileriem, kas slimo ar kolibacilozi un tiek ārstēti ar doksiciklīnu devā 25 mg/kg trīs dienas. Kā liecina 

farmakodinamikas dati, E. coli celmiem konstatēta ļoti dažāda jutība pret doksiciklīnu ar MIK90 

vērtībām 2–32 µg/ml. Jaunākie rezistences dati, kas iegūti par E. coli, kas izolētas no cāļiem, ir 

saņemti no Vācijas un ir robežās no 19,3 līdz 37 % (Wallmann et al, 2007)5. Var izteikt apgalvojumu, 

ka doksiciklīnu var efektīvi lietot E. coli infekciju ārstēšanā broileriem, ja pirms ārstēšanas sākšanas 

tiek apstiprināta jutība pret doksiciklīnu. 

Neskatoties uz iesniegto pētījumu trūkumiem un datu neesamību par dažām indikācijām un devām, 

pamatojoties uz plašo lietošanu un jaunas farmakovigilances informācijas neesamību saistībā ar 

efektivitāti, var secināt, ka pašreizējās devas un indikācijas doksiciklīnu saturošiem līdzekļiem var 

uzskatīt par drošām un efektīvām. 

Reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtie pētījumi par atliekvielu daudzuma mazināšanos liecināja, 

ka, kad vien iespējams, neizmantošanas periodu cilvēku uzturā noteikšanai izmantota Komitejas 

ieteiktā statistiskā pieeja.6 Dažos pētījumos doksiciklīna atliekvielu daudzuma mazināšanās kinētika 

netika pierādīta, jo atliekvielas audos noteica tikai vienā vai divos laika brīžos pēc zāļu lietošanas 

pārtraukšanas. Šajos gadījumos tika izmantota alternatīva pieeja6 vai pētījumu uzskatīja par 

apstiprinošu. Atliekvielu pētījumi bija veikti galvenokārt cāļiem. Divi atliekvielu pētījumi bija veikti 

tītariem. Cāļiem lietotā dienas deva bija 10,36 mg/kg ķermeņa masas, 14,47 mg/kg ķermeņa masas 

un 25 mg/kg ķermeņa masas. Dienas devu aptuveni 20 mg doksiciklīna/kg ķermeņa masas lietoja 

astoņos pētījumos. Divos pētījumos norādīta gala produkta koncentrācija dzeramajā ūdenī, bet nav 

norādīts, kādu reāli devu dzīvnieki saņēmuši, nosakot mg uz kg ķermeņa masas. Visos pētījumos 

ārstēšanas ilgums bija piecas dienas pēc kārtas. 

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

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

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

452–463. 

 
6 CVMP piezīme vadlīnijām: pieeja neizmantošanas periodu cilvēku uzturā saskaņošanai 
http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf. 
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Tā kā nekonstatēja nepieciešamību pārskatīt lietoto devu, līdz ar to ietverto preparātu neizmantošanas 

periods cilvēku uzturā nav jāpārskata. 

 

3. Ieguvuma un riska novērtējums 

Ņemot vērā visus pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtos datus, iegūts 

pietiekami daudz dokumentētu pierādījumu, kas apliecina pieņemamu doksiciklīna hiklāta efektivitāti, 

lietojot broileriem ar Mycoplasma gallisepticum saistītu, pret doksiciklīnu jutīgu elpceļu infekciju 

ārstēšanā dienas devā 20 mg/kg ķermeņa masas piecas dienas pēc kārtas. Taču nebija dokumentētu 

pierādījumu par neefektivitāti ar Mycoplasma gallisepticum saistītas elpceļu infekcijas ārstēšanā, 

lietojot kādu citu no apstiprinātajām dozēšanas shēmām (10–25 mg/kg ķermeņa masas).  

Doksiciklīna hiklāta lietošana visām ierosinātajām indikācijām cāļiem, kā arī doksiciklīna hiklāta 

lietošana citām mājputnu sugām tika uzskatīta par labi zināmu. Lai gan pieteikuma 

iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtie dati nesniedza pietiekami dokumentētus 

pierādījumus, lai atbalstītu apstiprinātās devas visām citām indikācijām un sugām, tomēr nebija jaunas 

informācijas, kas liecinātu par jaunu risku neefektivitātes veidā, lietojot doksiciklīnu mājputniem. 

Iesniegtajos izskatīto preparātu periodiski atjaunojamos drošības ziņojumos informācija par 

neefektivitāti nevienai no ierosinātajām indikācijām nevienai mērķa sugai nav sniegta.  

Attiecībā uz rezistenci, nesen visā Eiropā veikta antibakteriālās jutības pētījuma rezultāti pret 

antibiotikām zoonotiskām un fizioloģiskām zarnu baktērijām, kas publicēti 2009. gadā7, liecināja par 

izteiktu no cāļiem izdalītas E. coli rezistenci pret tetraciklīniem.  

Tādēļ CVMP iesaka visu šajā procedūrā ietverto preparātu informācijā iekļaut stingras norādes saskaņā 

ar CVMP vadlīniju par antibakteriālo līdzekļu zāļu aprakstiem (EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005)8 un 

informāciju par pareizu lietošanu.  

                                                      
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 pārskatītā vadlīnija par antibakteriālo līdzekļu zāļu aprakstiem (EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005) - 
http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/sagam/38344105enfin.pdf.  
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PAMATOJUMS ZĀĻU APRAKSTA, MARĶĒJUMA TEKSTA UN 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS GROZĪJUMU VEIKŠANAI 

Tā kā: 

• CVMP uzskatīja, ka doksiciklīna hiklāta lietošana ir labi zināma. Nebija dokumentētu 

pierādījumu, kas liecinātu par jaunu risku saistībā ar doksiciklīna lietošanu mājputniem 

neefektivitātes veidā. Iesniegtajos periodiski atjaunojamos drošības ziņojumos nav ziņots ne 

par neefektivitātes, ne rezistences problēmu kādai no apstiprinātajām indikācijām kādai no 

apstiprinātajām sugām. Tādēļ, neraugoties uz faktu, ka dažām pašlaik apstiprinātām 

indikācijām un mērķa sugām trūkst dokumentētu pierādījumu, kopējais ieguvuma un riska 

vērtējums šajā procedūrā ietvertajiem preparātiem nemainās;  

• CVMP uzskatīja, ka attiecībā uz rezistenci nesen visā Eiropā veikta pētījuma rezultāti par jutību 

pret antibiotikām zoonotiskām un fizioloģiskām zarnu baktērijām, kas publicēti 2009. gadā, 

liecināja par izteiktu no cāļiem izdalītas E. coli rezistenci pret tetraciklīniem. Tādēļ uzskatīja, ka 

šajā pārskatīšanas procedūrā ietverto preparātu aprakstos jāiekļauj standarta norādījums par 

apdomīgu lietošanu saskaņā ar CVMP vadlīniju par antibakteriālo līdzekļu zāļu aprakstiem un 

informācija par pareizu preparāta lietošanu;  

CVMP ieteica veikt grozījumus lēmuma I pielikumā minēto preparātu reģistrācijas apliecībās un 

atbilstošos zāļu apraksta, marķējuma teksta un lietošanas instrukcijas apakšpunktos ūdenī šķīstošiem 

pulveriem un iekšķīgi lietojamiem šķīdumiem, kas satur doksiciklīna hiklātu un ir indicēti lietošanai 

mājputniem ar dzeramo ūdeni, iekļaujot vismaz to informāciju, kas norādīta III pielikumā.  
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III PIELIKUMS 

GROZĪJUMI ZĀĻU APRAKSTĀ, MARĶĒJUMA TEKSTĀ UN 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ 
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GROZĪJUMI, KAS JĀVEIC ATBILSTOŠOS ZĀĻU APRAKSTA 
APAKŠPUNKTOS 
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4.5. Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

Ņemot vērā atšķirīgo baktēriju jutību pret doksiciklīnu (atkarībā no laika un ģeogrāfiskā novietojuma), 

stingri ieteicams ņemt paraugus bakterioloģiskai analīzei un mikroorganismu jutības noteikšanai no 

saimniecībā esošiem slimiem putniem. 

Dokumentēta augsta no cāļiem izdalītu E. coli rezistence pret tetraciklīniem. Tādēļ preparātu E. coli 

izraisītu infekciju ārstēšanai drīkst lietot tikai pēc baktēriju jutības noteikšanas. 

Tā kā mērķa patogēnu izskaušana var nenotikt, zāles jālieto apvienojumā ar labas ārstēšanas prakses 

principiem, piemēram, ievērojot higiēnas noteikumus, kārtīgi veicot ventilāciju, neturot pārāk daudz 

dzīvnieku vienkopus.  

 

4.9. Devas un lietošanas veids 

Lietojams kopā ar dzeramo ūdeni. 

<apstiprinātā deva> mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā, kas atbilst mg <preparāta 

nosaukums>uz kg ķermeņa masas …<apstiprinātais ārstēšanas ilgums> dienas pēc kārtas. 

Ņemot vērā ieteicamo devu un ārstējamo putnu skaitu un svaru, precīzs dienā lietojamais <preparāta 

nosaukums> daudzums jāaprēķina pēc šādas formulas:  

.....mg [preparāta 

nosaukums]/kg ķermeņa 

masas dienā 

 

x 
Ārstējamo putnu vidējā 

ķermeņa masa (kg) 

Vidējais ūdens patēriņš dienā (l) vienam putnam 

 

= .... mg [preparāta nosaukums] 

uz l 

 dzeramā ūdens  

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa masa jānosaka pēc iespējas precīzāk.  

Ūdens, kuram pievienotas zāles, dzeršana ir atkarīga no putnu klīniskā stāvokļa. Lai putni uzņemto 

nepieciešamo devu, zāļu koncentrācija dzeramajā ūdenī var būt jāpielāgo.  

Ja izmanto pusi iepakojuma, ieteicams izmantot atbilstoši kalibrētus svarus. Dienā lietojamais 

daudzums jāpievieno dzeramajam ūdenim, lai viss zāļu daudzums tiktu uzņemts 24 stundu laikā. Ik 

pēc 24 stundām jāsagatavo svaigs ūdens ar zālēm. Ieteicams sagatavot koncentrētu priekššķīdumu – 

aptuveni 100 grami preparāta uz litru dzeramā ūdens – un to pēc tam atšķaidīt līdz terapeitiskai 

koncentrācijai, ja nepieciešams. Koncentrēto šķīdumu var lietot arī ar proporcionālu ūdens dozatoru. 
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GROZĪJUMI, KAS VEICAMI ATBILSTOŠOS MARĶĒJUMA 
TEKSTA APAKŠPUNKTOS 
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7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 

 

 

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
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GROZĪJUMI, KAS VEICAMI ATBILSTOŠOS LIETOŠANAS 
INSTRUKCIJAS APAKŠPUNKTOS 
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9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

Jāievēro šādi ieteikumi par devām: 

<apstiprinātā deva> mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā, kas atbilst mg <preparāta 

nosaukums>uz kg ķermeņa masas …<apstiprinātais ārstēšanas ilgums> dienas pēc kārtas. 

Ņemot vērā ieteicamo devu un ārstējamo putnu skaitu un svaru, precīzs dienā lietojamais <preparāta 

nosaukums> daudzums jāaprēķina pēc šādas formulas:  

.....mg [preparāta 

nosaukums]/kg ķermeņa 

masas dienā 

 

x 
Ārstējamo putnu vidējā 

ķermeņa masa (kg) 

Vidējais ūdens patēriņš dienā (l) vienam putnam 

 

= .... mg [preparāta nosaukums] 

uz l 

 dzeramā ūdens  

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa masa jānosaka pēc iespējas precīzāk.  

Ūdens, kuram pievienotas zāles, dzeršana ir atkarīga no putnu klīniskā stāvokļa. Lai putni uzņemto 

nepieciešamo devu, zāļu koncentrācija dzeramajā ūdenī var būt jāpielāgo.  

Ja izmanto pusi iepakojuma, ieteicams izmantot atbilstoši kalibrētus svarus. Dienā lietojamais 

daudzums jāpievieno dzeramajam ūdenim, lai viss zāļu daudzums tiktu uzņemts 24 stundu laikā. Ik 

pēc 24 stundām jāsagatavo svaigs ūdens ar zālēm. Ieteicams sagatavot koncentrētu priekššķīdumu – 

aptuveni 100 grami preparāta uz litru dzeramā ūdens – un to pēc tam atšķaidīt līdz terapeitiskai 

koncentrācijai, ja nepieciešams. Koncentrēto šķīdumu var lietot arī ar proporcionālu ūdens dozatoru. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

Ņemot vērā atšķirīgo baktēriju jutību pret doksiciklīnu (atkarībā no laika un ģeogrāfiskā novietojuma), 

stingri ieteicams ņemt paraugus bakterioloģiskai analīzei un mikroorganismu jutības noteikšanai no 

saimniecībā esošiem slimiem putniem. 

Dokumentēta augsta no cāļiem izdalītu E. coli rezistence pret tetraciklīniem. Tādēļ preparātu E. coli 

izraisītu infekciju ārstēšanai drīkst lietot tikai pēc baktēriju jutības noteikšanas. 

Tā kā mērķa patogēnu izskaušana var nenotikt, zāles jālieto apvienojumā ar labas ārstēšanas prakses 

principiem, piemēram, ievērojot higiēnas noteikumus, kārtīgi veicot ventilāciju, neturot pārāk daudz 

dzīvnieku vienkopus.  
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