
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 
 

SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÝCH FOREM, OBSAHU LÉČIVÝCH LÁTEK 
VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ, ZPŮSOBŮ 
PODÁNÍ, DRŽITELŮ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH  
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Členský stát Držitel rozhodnutí 
o registraci Smyšlený název Léková forma Obsah léčivé 

látky Živočišné druhy Způsob podání 

Rakousko Richter Pharma AG 
Feldgasse 19 
4600 Wels 
Rakousko 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Krůty 
Prasata 
Telata 

Perorální 

Belgie Eli Lilly Benelux N.V. 
Elanco Animal Health 
Rue del’Etuve 52-Bte 
1Stoofstraat 52 
1000 Brussel 
Belgie 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Krůty 
Prasata 
Telata 
 

Perorální 

Kypr Eli Lilly Regional Operation 
Ges.m.b.H. 
Elanco Animal Health 
Kölblgasse 8-10 
1030 Vienna 
Rakousko 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

 

Kuřata 
Prasata  
 

Perorální 

Česká republika Eli Lilly Regional Operation 
Ges.m.b.H. 
Elanco Animal Health 
Kölblgasse 8-10 
1030 Vienna 
Rakousko 

Pulmotil AC sol. ad us. 
vet. 

Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata (brojleři) 
Prasata 
Telata 

Perorální 

Německo Lilly Deutschland GmbH 
Teichweg 3 
35396 Gießen 
Německo 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Skot (telata) 
Prasata ve výkrmu 
Kuřata  

Perorální  
 

Řecko Eli Lilly Regional Operation 
Ges.m.b.H. 
Elanco Animal Health 
Kölblgasse 8-10 
1030 Vienna 
Rakousko 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Krůty 
Prasata 
Telata 

Perorální 
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Španělsko Elanco Valquímica, S.A. 
Avenida de la Industría, 30 
28108 – Alcobendas 
Madrid 
Španělsko 
 

PULMOTIL AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Prasata 
Drůbež (s výjimkou nosnic)  
Krůty 
Skot 

Perorální 

Francie Lilly France SA 
Départament Elanco Santé 
Animale  
13 Rue Pagès 
92158 Suresnes Cedex 
Francie 
 

PULMOTIL AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Prasata 
Telata 
Kuřata 
Krůty 

Perorální 
 

Maďarsko Eli Lilly Regional Operation 
Ges.m.b.H. 
Elanco Animal Health 
Kölblgasse 8-10 
1030 Vienna 
Rakousko 
 

Pulmotil AC oral 
solution 

Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Skot (telata) 
Prasata 
Kuřata 
Krůty 

Perorální 

Irsko Elanco Animal Health 
Eli Lilly and Company Ltd 
Priestley Road 
Basingstoke 
Hampshire 
RG24 9NL  
Spojené království 
 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Krůty 
Prasata 
 

Perorální 

Spojené 
království 

Elanco Animal Health 
Eli Lilly and Company Ltd 
Priestley Road 
Basingstoke 
Hampshire 
RG24 9NL  
Spojené království 
 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Krůty 
 

Perorální 
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Itálie Eli Lilly Italia 
Elanco Animal Health 
Via A. Gramsci, 731-733 
50019 Sesto Fiorentino 
Florence 
Itálie 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Krůty 
Prasata 
Telata 

Perorální 

Lucembursko Eli Lilly Benelux N.V. 
Elanco Animal Health 
Rue del’Etuve 52-Bte 
1Stoofstraat 52 
1000 Brussel 
Belgie 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Krůty 
Prasata 
Telata 
 

Perorální 

Nizozemsko Eli Lilly Nederland B.V. 
Elanco Animal Health 
Grootslag 1-5 
3991 RA Houten 
Nizozemsko 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Krůty 
Prasata 
Telata 
 

Perorální 

Portugalsko Lilly Portugal - Produtos 
Farmacêuticos, Lda 
Rua Dr. António Loureiro 
Borges, 1-piso 1, Arquiparque,  
Miraflores 1495-016 Algés 
Portugalsko 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Krůty 
Prasata 
Telata 
 

Perorální 

Polsko Eli Lilly Regional Operation 
Ges.m.b.H. 
Elanco Animal Health 
Kölblgasse 8-10 
1030 Vienna 
Rakousko 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Prasata 
Telata 
 

Perorální 

Slovenská 
republika 

Eli Lilly Regional Operation 
Ges.m.b.H. 
Elanco Animal Health 
Kölblgasse 8-10 
1030 Vienna 
Rakousko 
 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Kuřata 
Prasata 
Telata 
 

Perorální 
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Rumunsko Eli Lilly Regional Operation 
Ges.m.b.H. 
Elanco Animal Health 
Kölblgasse 8-10 
1030 Vienna 
Rakousko 

Pulmotil AC Perorální roztok Tilmicosin 
250 mg/ml 

Prasata 
Brojleři 
Telata 

Perorální 
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PŘÍLOHA II 
 

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ 
O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI 



  Strana 7 z 20 

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ PŘÍPRAVKU PULMOTIL AC 
 
1. Úvod 
 
Přípravek Pulmotil AC 250 mg/ml koncentrát k přípravě perorálního roztoku je v současnosti 
registrován v 18 členských státech EU. Na základě postupu vzájemného uznávání bylo schváleno 8 
rozhodnutí o registraci, přičemž referenčním členským státem byla Itálie. Další rozhodnutí o registraci 
byla schválena na základě vnitrostátních postupů. 
 
Německo předložilo záležitost k posouzení, konkrétně pokud jde o odlišná vnitrostátní rozhodnutí, jež 
členské státy učinily. Hlavními rozpory v bodech stávajících souhrnů údajů o přípravku jsou (seznam 
není vyčerpávající): 
 

4.1 Cílové druhy zvířat/ 4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat: v některých 
členských státech je přípravek určen pro krůty, v jiných nikoliv. 
 
4.11 Ochranné lhůty: ochranné lhůty schválené pro přípravek se mezi členskými státy liší 
u všech cílových druhů zvířat. 
 

 
2. Diskuze  
 
Držitelé rozhodnutí o registraci předložili na žádost výboru CVMP: 

- vyčerpávající seznam rozdílů mezi souhrny údajů o přípravku schváleném v jednotlivých 
členských státech; 

- návrh sjednoceného znění informací o přípravku (souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalová informace), přičemž vzali v úvahu nejnovější pokyny; 

- dostupné důležité údaje, jimiž se zdůvodňuje navržené sjednocené znění informací 
o přípravku. 

 
Účinnost u prasat 
 
Výbor CVMP posoudil dvě časné studie stanovení dávky, dvě definitivní studie stanovení dávky 
a jedenáct zpráv o klinických studiích u prasat. 
 
Výbor CVMP připouští, že bylo prokázáno, že dávka 15–20 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná 
po dobu 5 dní, které lze dosáhnout přidáním 200 mg tilmicosinu na litr, je u prasečích stád účinná při 
léčbě a prevenci respiračních onemocnění, která jsou spojena s organismy Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a dalšími organismy, které 
jsou citlivé na tilmicosin. 
 
Účinnost u kuřat (s výjimkou slepic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu) 
 
Výbor CVMP posoudil pět studií stanovení dávky, které poskytli držitelé rozhodnutí o registraci. 
 
Výbor CVMP připouští, že bylo prokázáno, že dávka 15–20 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná 
po 3 dny je u hejn kuřat účinná při léčbě a prevenci respiračních onemocnění, která jsou spojena 
s organismy Mycoplasma gallisepticum a M. synoviae. 
 
Účinnost u telat (jiných zvířat než přežvýkavců) 
 
Výbor CVMP posoudil tři studie stanovení dávky, které poskytli držitelé rozhodnutí o registraci. 
 
Výbor CVMP připouští, že bylo prokázáno, že dávka 12,5 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná (dvakrát 
denně) po dobu 5 dní je u skotu účinná při léčbě a prevenci respiračních onemocnění, která jsou 
spojena s organismy Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, M. dispar. 
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Účinnost u krůt 
 
Výbor CVMP posoudil studii stanovení dávky a čtyři zprávy o klinických studiích u krůt. 
 
Výbor CVMP připouští, že bylo prokázáno, že dávka 10–27 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná 
po 3 dny je u hejn krůt účinná při léčbě a prevenci respiračních onemocnění, která jsou spojena 
s organismy Mycoplasma gallisepticum a M. synoviae. 
 
Ochranné lhůty 
 
Výbor CVMP přijímá návrh držitelů rozhodnutí o registraci, aby byla na základě předložené hlavní 
studie reziduí sjednocena ochranná lhůta pro všechny druhy.  
 

prasata – 14 dní 
kuřata – 12 dní 
krůty – 19 dní 
telata – 42 dní 
Nepoužívat u laktujících zvířat. 

 
Vzhledem k tom, že nebyl pro tilmicosin ve vejcích stanoven maximální limit reziduí, měl by souhrn 
údajů o přípravku zahrnovat následující formulaci: nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro 
lidskou spotřebu. Nepoužívat 14 dní od začátku snášky. 
 
Doba použitelnosti 
 
Na základě předložených údajů jsou za přijatelné považovány následující doby použitelnosti: 
 
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky 
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce 
Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin 
 
Sjednocení souhrnu údajů o přípravku: 
 
Výbor CVMP může přijmout indikace a dávkování u všech druhů zvířat, jelikož jsou v souladu 
s indikacemi a dávkováním, které byly použity v experimentálních studiích a ve studiích prováděných 
v terénních podmínkách.  
 
Výbor CVMP doporučuje, aby byly v souhrnu údajů o přípravku provedeny další změny navrhované 
držiteli rozhodnutí o registraci: 
 
- Propylgalát a edentát disodný by měly být zahrnuty v kvantitativním a kvalitativním složení. 
- Léková forma by měla znít: „koncentrát pro přípravu perorálního roztoku určeného k použití 

v pitné vodě nebo v náhražce mléka“. 
- Kontraindikace: zahrnout nové znění v souvislosti s přecitlivělostí na tilmicosin. 
- Pozměnit zvláštní opatření určené osobám, které zvířatům podávají veterinární léčivý přípravek. 
- Měl by zahrnovat následující znění: nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou 

spotřebu. Nepoužívat 14 dní od začátku snášky. 
- Byly přeformulovány farmakodynamické vlastnosti. 
- Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu by měla být 2 roky. 
- Popis druhu a složení vnitřního obalu byl sjednocen.  
 
Po zvážení důvodů pro předložení záležitosti k posouzení a odpovědí poskytnutých držiteli rozhodnutí 
o registraci dospěl výbor CVMP k závěru, že poměr přínosů a rizik léčivého přípravku je příznivý pro 
použití u prasat, kuřat (s výjimkou slepic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu), telat (jiných 
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zvířat než přežvýkavců) a u krůt s podmínkou, že budou v souhrnu údajů o přípravku a v informacích 
o přípravku provedeny doporučené změny. 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A 
PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH 
 
Vzhledem k tomu že, 
 
- v seznamu kvantitativního a kvalitativního složení je relevantní uvést propylgalát a edentát 

disodný; 
- lékovou formou se zdá být „koncentrát k přípravě perorálního roztoku určeného k použití v pitné 

vodě nebo v mléce“; 
- kontraindikace by měly zahrnovat nové znění v souvislosti s přecitlivělostí na tilmicosin; 
- je třeba pozměnit zvláštní opatření určené osobám, které zvířatům podávají veterinární léčivý 

přípravek; 
- by mělo být zahrnuto následující znění: nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou 

spotřebu. Nepoužívat 14 dní od začátku snášky. 
- Je třeba přeformulovat farmakodynamické vlastnosti. 
- Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu jsou 2 roky. 
 
výbor CVMP doporučil pozměnit rozhodnutí o registraci přípravku Pulmotic AC, a to prostřednictvím 
úprav příslušných odstavců v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci uvedených 
v příloze III. 
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PŘÍLOHA III 
 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 
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1.  NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
Doplní se dle národních údajů 
 
 
2.  KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 
 
Léčivá látka: 
Tilmicosin (ve formě fosfátu) 250 mg/ml 
Pomocné látky: 
Propylgalát 
Edetát disodný. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3.  LÉKOVÁ FORMA 
 
Koncentrát pro přípravu perorálního roztoku určeného k použití v pitné vodě nebo v náhražce mléka. 
Čirý, žlutě až jantarově zbarvený roztok. 
 
 
4.  KLINICKÉ VLASTNOSTI 
 
4.1  Cílové druhy zvířat 
 
Kuřata (s výjimkou nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu) 
Krůty 
Prasata 
Telata (nepřežvýkavá) 
 
4.2  Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat 
 
Prasata: Léčba a prevence respiračních onemocnění v prasečích stádech, která jsou způsobena 
mikroorganismy Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus 
pleuropneumoniae a jinými mikroorganismy citlivými na tilmicosin. 
 
Kuřata: Léčba a prevence respiračních onemocnění v hejnech kuřat, která jsou způsobena 
mikroorganismy Mycoplasma gallisepticum a M. synoviae. 
 
Krůty: Léčba a prevence respiračních onemocnění v hejnech krůt, která jsou způsobena 
mikroorganismy Mycoplasma gallisepticum a M. synoviae. 
 
Telata: Léčba a prevence bovinních respiračních onemocnění, která jsou způsobena mikroorganismy 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, M. dispar a jinými 
mikroorganismy citlivými na tilmicosin. 
 
4.3  Kontraindikace 
 
Zamezte přístupu koní a jiných kopytníků k pitné vodě, která obsahuje tilmicosin. 
 
Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na tilmicosin nebo kteroukoli pomocnou látku. 
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4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh 
 
Důležité upozornění: Před podáním zvířatům se musí přípravek rozředit. 
 
Prasata, kuřata a krůty: Konzumace vody by se měla sledovat, aby se zaručilo dostatečné dávkování. 
V případě, že konzumace vody neodpovídá množstvím, pro která byly doporučené koncentrace 
vypočítány, musí se koncentrace přípravku Pulmotil AC přizpůsobit tak, aby doporučená dávka byla 
zvířaty požita, nebo se musí zvážit použití jiné medikace. 
 
4.5  Zvláštní opatření pro použití 
 
Zvláštní opatření pro použití u zvířat 
 
Pouze pro perorální použití. Obsahuje edetát disodný, neaplikujte injekčně. 
 
Vážně nemocní jedinci obvykle pijí méně a mohou potřebovat souběžnou léčbu, nejlépe 
parenterálními přípravky. 
 
Nesprávné použití přípravku může zvyšovat prevalenci bakterií rezistentních k tilmicosinu a může 
snižovat účinnost léčby látkami, které jsou příbuzné tilmicosinu. Použití přípravku by mělo vycházet 
z testu citlivosti. 
 
Medikovaná pitná voda nebo náhražka mléka by se měly připravovat čerstvé každých 24 hodin. 
 
Při používání přípravku by měly být brány v úvahu oficiální vnitrostátní a regionální pravidla pro 
používání antimikrobiálních přípravků. 
 
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům 
 
- Tilmicosin může vyvolávat podráždění. Makrolidy, jako je např. tilmicosin, mohou také způsobit 

přecitlivělost (alergii) po injekci, vdechnutí, požití nebo kontaktu s pokožkou nebo očima. 
Přecitlivělost na tilmicosin může vést ke zkříženým reakcím s jinými makrolidy a naopak. 
Alergické reakce na tyto látky mohou být příležitostně závažné, a proto je třeba se vyhýbat 
přímému kontaktu.  

 
- Aby se zabránilo expozici během přípravy medikovaného krmiva, oblékněte si ochranný oblek, 

bezpečnostní brýle a nepropustné rukavice. Během manipulace s tímto přípravkem nejezte, nepijte 
ani nekuřte. Po použití si umyjte ruce. 

 
- V případě náhodného požití okamžitě vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

V případě náhodného kontaktu přípravku s pokožkou místo důkladně omyjte vodou a mýdlem. 
V případě náhodného kontaktu s očima vypláchněte oči dostatečným množstvím čisté tekoucí 
vody. 

 
- Nemanipulujte s přípravkem, jste-li alergičtí na látky obsažené v tomto přípravku.  
 
- Pokud se u vás po vystavení přípravku objeví příznaky jako například kožní vyrážka, měli byste 

vyhledat lékařskou pomoc a ukázat lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů a očí nebo dechové 
obtíže jsou závažnější příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči. 

 
4.6  Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost) 
 
Ve velmi vzácných případech byl pozorován snížený příjem vody. 
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4.7  Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky 
 
Bezpečnost tilmicosinu nebyla u zvířat určených na chov stanovena. 
 
4.8  Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce 
Nejsou známy. 
 
4.9  Podávané množství a způsob podání 
 
Prasata: Určeno k přidání do pitné vody tak, aby celková denní dávka činila 15–20 mg/kg tělesné 
hmotnosti po dobu 5 dnů, čehož lze dosáhnout přidáním 200 mg tilmicosinu na litr (80 ml přípravku 
Pulmotil AC na 100 litrů). 
 
Kuřata a krůty (s výjimkou nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu): Určeno k přidání 
do pitné vody v denní dávce 15–20 mg/kg tělesné hmotnosti u kuřat a 10–27 mg/kg tělesné hmotnosti 
u krůt po dobu 3 dnů, čehož lze dosáhnout přidáním 75 mg tilmicosinu na litr (30 ml přípravku 
Pulmotil AC na 100 litrů). 
 
Telata: Určeno k přidání pouze do náhražky mléka v dávce 12,5 mg/kg tělesné hmotnosti. Podává se 
dvakrát denně po dobu 3–5 po sobě následujících dnů, čehož lze dosáhnout přidáním 1 ml přípravku 
na každých 20 kg tělesné hmotnosti. 
 
Jedna 240ml lahvička přípravku Pulmotil AC stačí k medikaci 300 litrů pitné vody pro prasata nebo 
800 litrů pitné vody pro kuřata či krůty. Jedna 960ml lahvička stačí k medikaci 1 200 litrů pitné vody 
pro prasata nebo 3 200 litrů pitné vody pro kuřata či krůty. 
 
Jedna 240ml lahvička a 960 ml lahvička přípravku Pulmotil AC stačí k medikaci náhražky mléka pro 
12 až 20, respektive pro 48 až 80 telat o tělesné hmotnosti 40 kg v závislosti na délce trvání léčby. 
 
Příjem medikované pitné vody/náhražky mléka závisí na klinickém stavu zvířat. K dosažení správného 
dávkování by měla být koncentrace tilmicosinu upravena podle potřeby. 
 
4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné 
 
Pokud se prasatům podá pitná voda, která obsahuje 300 nebo 400 mg/litr (ekvivalent k 22,5–40 mg/kg 
tělesné hmotnosti neboli 1,5–2násobek doporučené koncentrace), zvířata obvykle vykazují snížení 
příjmu vody. Ačkoliv má tato skutečnost malý účinek na příjem tilmicosinu, mohla by v extrémních 
případech způsobit dehydrataci. Tu lze upravit odstraněním medikované pitné vody a jejím 
nahrazením čerstvou vodou, do níž nebude přidán léčivý přípravek. 
 
U kuřat, kterým byla po dobu 5 dnů podávána pitná voda obsahující hladiny tilmicosinu až do 
375 mg/litr (ekvivalent k 75–100 mg/kg tělesné hmotnosti neboli 5násobek doporučené dávky), 
nebyly pozorovány žádné příznaky předávkování; denní léčba dávkou 75 mg/litr (ekvivalent 
k maximální doporučené dávce) po dobu 10 dnů způsobila snížení tuhosti trusu. 
 
U krůt, kterým byla po dobu 3 dnů podávána pitná voda obsahující hladiny tilmicosinu až do 
375 mg/litr (ekvivalent k 50–135 mg/kg tělesné hmotnosti neboli 5násobek doporučené dávky), 
nebyly pozorovány žádné příznaky předávkování; denní léčba dávkou 75 mg/litr (ekvivalent 
k maximální doporučené dávce) po dobu 6 dnů taktéž nevyvolala žádné příznaky předávkování. 
 
U telat, kterým byly podávány dvakrát denně dávky odpovídající 5násobku maximální doporučené 
dávky nebo kterým byl přípravek podáván po dvojnásobně delší dobu, než je doporučená délka trvání 
léčby, nebyly pozorovány žádné příznaky předávkování, s výjimkou mírného snížení konzumace 
mléka. 
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4.11 Ochranné lhůty 
 
Prasata – 14 dnů 
Kuřata – 12 dnů 
Krůty – 19 dnů 
Telata – 42 dnů 
 
Přípravek není schválen pro použití u ptáků, kteří snášejí vejce určená pro lidskou spotřebu. 
Nepoužívejte 14 dnů od počátku snášení. 
 
Není určeno k použití u laktujících zvířat. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální přípravek pro systémové použití, makrolidy. 
ATCvet kód: QJ01FA91 
 
5.1 Farmakodynamické vlastnosti 
 
Tilmicosin je semi-syntetické antibiotikum makrolidové skupiny a zřejmě ovlivňuje syntézu proteinů. 
Má bakteriostatický účinek, ale ve vysokých koncentracích může být baktericidní. Tato antibakteriální 
účinnost je zaměřena především proti grampozitivním mikroorganismům a do jisté míry i proti 
určitým bakteriím gramnegativním a proti bakteriím Mycoplasma bovinního, prasečího, ovčího a 
ptačího původu. Byla prokázána účinnost zejména proti následujícím mikroorganismům: 
 
 Prasata: Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida a Actinobacillus pleuropneumoniae 
 Kuřata a krůty: Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma synoviae 
 Telata: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis a M. dispar. 

 
Vědecké důkazy ukazují, že makrolidy působí synergisticky s imunitním systémem hostitele. Zdá se, 
že makrolidy zlepšují fagocytické usmrcování bakterií. Bylo prokázáno, že tilmicosin in vitro inhibuje 
replikaci viru prasečího respiračního a reprodukčního syndromu v alveolárních makrofázích, a to 
v závislosti na dávkování. 
 
Zkřížená rezistence mezi timicosinem a jinými makrolidy ani linkomycinem nebyla pozorována. 
 
5.2 Farmakokinetické vlastnosti 
 
I jsou když koncentrace tilmicosinu v krvi nízké, ve tkáních postižených zánětem dochází 
k nahromadění makrofágů v závislosti na pH. 
 
Prasata: Po perorálním podání 200 mg tilmicosinu/l pitné vody byly průměrné koncentrace léčivé 
látky zjištěné v plicní tkáni, v alveolárních makrofázích a v průduškovém epitelu 5 dnů po začátku 
léčby 1,44 µg/ml, 3,8 µg/ml a 7,4 µg/g. 
 
Drůbež: Již 6 hodin po perorálním podání 75 mg tilmicosinu/l pitné vody byly průměrné koncentrace 
léčivé látky zjištěné v plicních a v alveolárních tkáních 0,63 µg/g a 0,30 µg/g. 48 hodin po začátku 
léčby byly koncentrace tilmicosinu v plicních a alveolárních tkáních 2,3 µg/g a 3,29 µg/g. 
 
Telata: Již 6 hodin po perorálním podání 25 mg tilmicosinu/kg tělesné váhy/den v náhražce mléka 
byla v plicní tkáni zjištěna průměrná koncentrace účinné látky 3,1 µg/g. 78 hodin po začátku léčby 
byla koncentrace tilmicosinu v plicní tkáni 42,7 µg/g. Terapeuticky účinné koncentrace tilmicosinu 
byly měřeny až do 60 hodin po ukončení léčby. 
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Krůty: Po perorálním podání 75 mg tilmicosinu/l pitné vody byly průměrné koncentrace léčivé látky 
zjištěné v plicní tkáni, ve tkáních vzduchového vaku a v plazmě 5 dnů po začátku léčby 1,89 µg/ml, 
3,71 µg/ml a 0,02 µg/g. Nejvyšší průměrná koncentrace tilmicosinu zjištěná v plicní tkáni byla 
2,19 µg/g za 6 dnů; pro tkáň vzduchového vaku to bylo 4,18 µg/g za 2 dny a v plazmě 0,172 µg/g za 
3 dny. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 
 
6.1 Seznam pomocných látek 
Edetát disodný 
Propylgalát 
Kyselina fosforečná (k úpravě pH) 
Purifikovaná voda 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Nejsou známy. 
 
6.3 Doba použitelnosti 
 
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky 
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce 
Doba použitelnosti po rozředění nebo rekonstituci podle pokynů: 24 hodin 
 
6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Nevystavujte teplotám nad 30°C. Chraňte před přímým slunečním zářením. 
 
6.5 Druh a složení vnitřního obalu 
 
Bezprostředním obalem je jantarově zbarvená lahvička z polyethylennaftalátu, která obsahuje 240 ml 
nebo 960 ml přípravku Pulmotil AC, uzavřená polypropylenovým šroubovacím uzávěrem a 
zapečetěna uzávěrem z tereftalátu polyethylenu/hliníku/polyethylenu.  
 
Součástí balení je také polypropylenový odměrný kelímek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo 
odpadu, který pochází z tohoto přípravku 
 
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí 
být likvidován podle místních právních předpisů. 
Veterinární léčivý přípravek nesmí být vypouštěn do odpadních vod nebo do odpadního potrubí. 
Mrva léčených zvířat by neměla být ukládána na stejné místo v po sobě následujících letech. 
 
 
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
{Doplní se vnitrostátní údaje} 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
{Doplní se národní údaje} 
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9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 
 
{Doplní se vnitrostátní údaje} 
 
 
10 DATUM REVIZE TEXTU 
 
{Doplní se vnitrostátní údaje} 
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OZNAČENÍ NA OBALU 
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PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 
Jantarově zbarvená lahvička z polyethylennaftalátu s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem, 
zapečetěná uzávěrem z tereftalátu polyethylenu/hliníku/polyethylenu.  
 
 
 
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
Doplní se národní údaje 
 
 
2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 
 
Léčivá látka: Tilmicosin (ve formě fosfátu) 250 mg/ml. 
Pomocné látky: Propylgalát, edetát disodný. 
 
 
3. LÉKOVÁ FORMA 
 
Koncentrát pro přípravu perorálního roztoku určeného k použití v pitné vodě nebo v náhražce mléka. 
 
 
4. VELIKOST BALENÍ 
 
240 ml 
960 ml 
 
 
5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
 
Kuřata (s výjimkou nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu) 
Prasata 
Krůty 
Telata (nepřežvýkavá) 
 
 
6. INDIKACE 
 
Prasata: Léčba a prevence respiračních onemocnění ve stádech prasat, která jsou způsobena 
mikroorganismy Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus 
pleuropneumoniae a jinými mikroorganismy citlivými na tilmicosin. 
 
Kuřata: Léčba a prevence respiračních onemocnění v hejnech kuřat, která jsou způsobena 
mikroorganismy Mycoplasma gallisepticum a M. synoviae. 
 
Krůty: Léčba a prevence respiračních onemocnění v hejnech krůt, která jsou způsobena 
mikroorganismy Mycoplasma gallisepticum a M. synoviae. 
 
Telata: Léčba a prevence bovinních respiračních onemocnění, která jsou způsobena mikroorganismy 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, M. dispar a jinými 
mikroorganismy citlivými na tilmicosin. 
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7. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci na zadní straně tohoto označení. 
K perorálnímu použití v pitné vodě nebo v náhražce mléka. 
 
 
8. OCHRANNÁ LHŮTA 
 
Prasata: 14 dnů 
Kuřata: 12 dnů 
Krůty: 19 dnů 
Telata: 42 dnů 
 
Není schváleno pro použití u ptáků, kteří snášejí vejce určená k lidské spotřebě. Nepoužívejte 14 dnů 
od počátku snášení. 
 
Není určeno k použití u laktujících zvířat. 
 
 
9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á) 
 
Důležité upozornění: Před podáním zvířatům musí být přípravek rozředěn. 
Pouze pro perorální použití. Neaplikujte injekčně. 
Zamezte přístupu koní a jiných kopytníků k pitné vodě, která obsahuje tilmicosin. 
 
Lidé se známou přecitlivělostí na tilmicosin by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem. 
 
Při míchání tohoto veterinárního léčivého přípravku by se mělo zabránit kontaktu s očima, kůží a 
sliznicemi. Měly by se používat osobní ochranné pomůcky. 
 
V případě náhodného požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto označení. 
 
 
10. DATUM EXPIRACE 
 
EXP:  
Po otevření spotřebujte do 3 měsíců  
Po rekonstituci spotřebujte do 24 hodin 
 
 
11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
Nevystavujte teplotám nad 30°C. 
Chraňte před přímým slunečním zářením. 
 
 
12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO NEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO 

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí 
být likvidován podle místních právních předpisů. 
Veterinární léčivý přípravek nesmí být vypouštěn do odpadních vod nebo do odpadního potrubí. 
Mrva léčených zvířat by neměla být ukládána na stejné místo v po sobě následujících letech. 
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13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ 

SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA 
 
Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 
 
 
14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“ 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
 
15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
{Doplní se národní údaje} 
 
 
16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
 
{Doplní se národní údaje} 
 
 
17. ČÍSLO ŠARŽE VÝROBCE 
 
Lot 
 


