
BİLEŞİMİ
Terramycin* Deriye Uygulanan Sprey 150 ml’lik 
süspansiyon içinde 4 gram  oksitetrasiklin hidroklorür 
(PhEur) içermektedir. Patent Mavisi V boyar maddesi ile 
renklendirilmiştir. Uygulamadan sonra çabuk kuruyabilmesi 
için alkollü ortam içinde formüle edilmiş bir süspansiyondur. 
Aerosol kabı özel bir sprey valfı sayesinde dik ve değişik 
pozisyonlarda etkili bir şekilde uygulanabilir
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Oksitetrasiklin tetrasiklin grubuna bağlı geniş spektrumlu bir 
antibakteriyeldir. Oksitetrasiklin kendisine duyarlı 
mikroorganizmalara karşı ribozomunun 30 S alt ünitesine 
irreverzible bağlanmak suretiyle protein sentezini inhibe 
eder ve bakteriostatik bir etki gösterir. 
Gram pozitif, gram negatif ve anaerob bakterilere karşı 
etkilidir. 
Oksitetrasiklinin antibiyotik aktivitesi vücut sıvıları, serum ve 
eksudatların bulunduğu ortamda azalmamaktadır. 
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Terramycin* Deriye Uygulanan Sprey oksiterasikline duyarlı 
mikroorganizmaların neden olduğu ya da katıldığı topikal 
enfeksiyonların tedavi ve kontrolünde endikedir. Başlıca 
yaraların tedavisinde, operasyonlardan sonra, tırnakların 
enfeksiyöz lezyonlarında (çatal çürüğü, interdigital 
enfeksiyonlar, ülserler ve açık apseler) kullanılır. 
Spesifik endikasyon alanları koyunlarda her türlü piyeten 
(ayak çürüğü) olgusu ile sığırlarda footrot (panarisyum)’tur. 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği 
takdirde, 
Terramycin* Deriye Uygulanan Sprey sadece deri üzerine 
topikal olarak uygulanır. Kullanmadan önce iyice 
çalkalanmalıdır. Etkilenen bölgedeki kirler ve ölü dokular 
temizlenir. Sprey etkilenen bölgeye 15-20 cm uzaktan ve 
düğmeye 2-3 saniye basarak uygulanır. Uygulama sonrası 
lezyonun 5 dakika süre ile hayvan tarafından yalanması 
önlenmelidir.  Veteriner hekim tarafından gerekli 
görüldüğünde tedavi bir haftalık aralarla tekrarlanabilir. 
YAN ETKİLERİ 
Bölgesel deri reaksiyonlarına neden olabilir. 
DOZ AŞIMI 
Uzun süre devam eden tedavilerde aşırı duyarlılığa bağlı 
dermopatiler görülebilir, bu durum tedavi kesildikten sonra 
yavaş yavaş kendiliğinden kaybolur.

Tavsiye Edilen Per. 
Sa. Fi.,KDV Dahil TL:

Seri numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi için 
teneke kutunun altına bakınız. 

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA BİLGİLER 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): et ve süt için “0” 
gündür. 
KONTRENDİKASYONLARI
Tetrasiklinlere aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hayvanlarda 
ve göze veya göz çevresine uygulanmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen etki 
görüldüğünde veteriner hekime danışınız. 
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE 
HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Bu ürün havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda 
uygulanmalıdır. Uygulama sırasında koruyucu eldivenler 
giyilmelidir. Kullanım sırasında deriye bulaşma olursa bol 
su ile yıkanmalıdır. Bu ürünün içeriği üretim esnasında 
sıkıştırılmıştır. Bu sebeple 50 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklara 
veya güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. İçerik son 
derece yanıcıdır. Boşalması halinde kutu ezilip, kırılmamalı 
veya ateşe atılmamalıdır. Kullanım esnasında sigara 
içilmemelidir. Alev yada kor halindeki materyal üzerine 
püskürtülmemelidir. 
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kuru bir ortamda 25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında 
güneş ışığından uzakta saklayınız. Raf ömrü üretim 
tarihinden itibaren 24 aydır. 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
150 ml hacimli aerosol tüpler içinde sunulmuştur. 
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner 
muayenehanelerinde satılır (VHR). 
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