
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 
DOXYGAL  50 mg/g prášok na perorálny roztok 

 
1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A 

DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE 
ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ: 

 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže: 
PHARMAGAL spol.s r.o. Nitra, Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika 
 
2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU  
 
DOXYGAL  50 mg/g prášok na perorálny roztok 
 
3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY                
 
1 g lieku obsahuje: 
Účinná látka:  
Doxycyclini hyclas    50,0 mg   
Pomocné látky: 
Kyselina citrónová, monohydrát laktózy 
 
4. INDIKÁCIE   
 
Pôsobí na gramnegatívne i grampozitívne baktérie, citlivé  na tetracyklíny v nižších MIC ako  
ostatné tetracyklínové antibiotiká. Používa sa na liečbu sekundárnych bakteriálnych infekcií  
po vírusových ochoreniach cieľových druhov zvierat. 
Hydina: CRD (mykoplazmóza), kolibacilóza. 
Ošípané: pneumónie, kolibacilóza, MMA syndróm. 
Teľatá: pneumónie, pasteurelóza, kolibacilóza, salmonelóza,  pneumoenteritídy, terapia  
sekundárnych infekcií po vírusových ochoreniach. 
Králiky: pneumónie, pasteurelóza, kolibacilóza. 
 
5. KONTRAINDIKÁCIE  
 
Nesmie sa podávať pri poruchách príjmu krmiva a nápojov,  zvieratám gravidným a v  
laktácii, mláďatám v období rastu zubov.  Perorálne podávanie dospelému hovädziemu  
dobytku je neúčinné. Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum. 
 
6. NEŽIADUCE ÚČINKY  
 
Mierne gastrointestinálne problémy (nauzea, zvracanie, hnačky, meteorizmus),  
hypovitaminóza B a K, poškodenie a sfarbenie chrupu, spomalenie rastu dlhých kostí. 
 
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto  
písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára. 
 
7. CIEĽOVÝ DRUH  
 
Ošípané, hydina, teľatá, králiky. 



 
 
8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU        
 
Ošípané: 10 mg účinnej látky/kg ž.hm./ deň, tj. 0,2 g lieku na 1 kg ž.hm. alebo 2 g lieku na 1 l  
vody počas 5 dní v pitnej vode alebo v kašovitom krmive (rozpustené najprv vo vode na  
zvlhčenie krmiva).  
Liečebnú dennú dávku sa doporučuje rozdeliť na dve časti. 
Teľatá: Liečebne 7,5 mg účinnej látky (0,15 g lieku ) / 1 kg ž.hm. / deň, počas 5 dní (1,5 g  
lieku na 10 kg ž.hm.a deň) rozpustený vo vode. 
Králiky: 10 mg účinnej látky (0,2 g lieku) / 1 kg ž.hm. / deň,  počas 5 dní.           
Hydina: 
Liek sa má podávať v pitnej vode. 
10 mg doxycyklínu / kg ž.hm. / deň, čo zodpovedá 0,2 g lieku Doxygal 50 mg/g prášok na  
perorálny roztok / kg ž.hm., počas 4-5 dní nasledujúcich po sebe. 
 
Na základe odporúčanej dávky, počtu a hmotnosti liečených zvierat sa má vypočítať presné  
denné množstvo Doxygal 50 mg/g prášok na perorálny roztok podľa nasledujúceho vzorca: 
 

….. mg Doxygal 50 mg/g 
plv.sol. / kg ž.hm. / deň 

 
x 

Priemerná živá hmotnosť (kg) 
liečených zvierat 

 
= 

…. mg Doxygal 
50 mg/g plv.sol. 
na1 liter pitnej 

vody 
Priemerná denná spotreba vody (l) na zviera 

 
 

            
Na zabezpečenie správneho dávkovania je potrebné, aby sa telesná hmotnosť stanovila čo  
najpresnejšie.  
Príjem medikovanej vody závisí od klinických podmienok zvierat. Na zaistenie presného  
dávkovania je potrebné upraviť koncentráciu v pitnej vode.  
Ak sa používajú oddeliteľné vrecia, odporúča sa použiť vhodne kalibrované váhové  
zariadenie. Denné množstvo sa pridá do pitnej vody a celý liek sa spotrebuje do 2 hodín.  
Medikovaná pitná voda má byť čerstvá a má sa pripraviť na 2 hodiny. Odporúča sa pripraviť  
koncentrovaný predbežný roztok – približne 100 gramov lieku na liter pitnej vody – ktorý sa  
v prípade potreby ďalej rozriedi na terapeutické koncentrácie. Koncentrovaný roztok sa tiež  
môže použiť v odmernom zariadení na vodu a liek. 
 
9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ 
 
Perorálne, rozpustený v pitnej vode alebo individuálne, zamiešaný v krmive. Po zamiešaní do  
krmiva ihneď spotrebovať! 
 
10. OCHRANNÁ LEHOTA  
 
Mäso a orgány: 
hydina a  králiky: 7 dní  
ošípané: 10 dní 
teľatá: 14 dní 
Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum. 
 
11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE  
 



Uchovávať mimo dohľadu  a dosahu detí. 
Uchovávať pri teplote do 25°C, v suchu. Chrániť pred svetlom. 
 
Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na obale. 
Čas použiteľnosti po nariedení podľa návodu: 24 hodín. 
Po zamiešaní do krmiva ihneď spotrebovať. 
 
 
12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA  
 
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat 
Vzhľadom na variabilitu (čas, geografické podmienky) v citlivosti baktérií na doxycyklin sa  
dôrazne odporúča bakteriologický odber vzoriek a testovanej citlivosti mikroorganizmov  
z chorých zvierat v chove. 
Bola dokumentovaná vysoká miera rezistencie voči tetracyklínom v prípade mikroorganizmu  
E.coli izolovaného z kurčiat.  Liek sa má preto použiť na liečbu infekcií zapríčinených  
mikroorganizmom E.coli len po vykonaní testov citlivosti. Keďže likvidácia cieľových  
patogénov sa nemusí dosiahnuť, liečba by sa mala kombinovať s postupmi správneho  
manažmentu, ako je napríklad správna hygiena, riadne vetranie a vyhýbanie sa zahusteniu  
populácie zvierat.  
Nádoby na medikáciu pitnej vody musia byť udržované v čistote.  
Denne pripravovať čerstvý roztok! 
 
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám 
Ľudia so známou precitlivenosťou na tetracyklíny sa musia vyhýbať kontaktu s veterinárnym  
liekom.  
Pri zaobchádzaní s liekom nefajčite, ani nepite. 
Zabráňte kontaktu s kožou a vniknutiu do očí. Liek môže spôsobiť podráždenie kože a očí.  
Zasiahnuté miesta opláchnite veľkým množstvom vody. 
Pokiaľ sa po kontakte s liekom prejavia symptómy ako napr. kožná vyrážka, vyhľadajte  
lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre používateľa alebo etiketu praktickému  
lekárovi. 
Opuch tváre, pier alebo očí, príp. dýchacie ťažkosti, sú závažnejšie symptómy a vyžadujú  
bezodkladné lekárske ošetrenie. 
Pred jedlom a po použití lieku si umyte ruky. 
Pri manipulácii s liekom používať osobné ochranné prostriedky (rukavice, pracovná 
kombinéza a ochranné okuliare). 
 
Kontraindikácie 
Nepoužívať počas gravidity, laktácie a znášky.  
 
Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia 
Tetracyklíny spôsobujú početné interakcie s dvoj a trojmocnými kovmi v disociovateľnej  
forme (Fe, Al, Cu,  Mn, Mg, Ca), s ktorými tvoria neúčinné cheláty s následnou stratou  
aktivity o 10-20%. Súčasné podávanie mlieka a mliečnych výrobkov sa neodporúča. 
 
Inkompatibility 
Súčasné podávanie lieku s betalaktámovými antibiotikami sa  neodporúča. 
 
13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE  



   NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE  
   POTREBY 
 
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto lieku musia byť  
zlikvidované v súlade s platnými miestnymi predpismi. 
 
14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ  INFORMÁCII  
      PRE POUŽÍVATEĽOV 
 
06 / 2015 
 
15. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktuje miestneho  
zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: 
Slovenská republika:  
PHARMAGAL s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika 
Tel./fax:+421/37/7419 759 
e-mail: pharmagal@seznam.cz 
 
 


