
Toltramax 50mg/ml Oral Supension for pigs 

Thành phần: 

1 ml sản phẩm có chứa: 

Toltrazuril…………………………50 mg. 

Tá dược……………………... vừa đủ 1 ml 

Đường dùng: Sử dụng bằng đường miệng 

Loài vật được chỉ định: Heo (heo con từ 3-5 ngày tuổi) 

Chỉ định: 

Để phòng ngừa các dấu hiệu lâm sàng của bệnh cầu trùng ở 

heo con (3-5 ngày tuổi) tại các trại có tiền sử mắc bệnh cầu trùng 

gây ra bởi Isospora suis. 

Liều dùng: 

- Dùng bằng đường miệng cho từng cá thể động vật. 

- Mỗi con heo được điều trị từ 3-5 ngày tuổi với 1 liều uống duy nhất 20 mg Toltrazuril/ 

kg trọng lượng cơ thể tương ứng với 0,4 ml sản phẩm trên mỗi kg thể trọng. 

- Cần xác định chính xác trọng lượng của con vật trước khi điều trị. 

Chống chỉ định:  

Không sử dụng trong trường hợp quá mẫn cảm với các thành phần hoạt chất hoặc tá 

dược. 

Lưu ý đặc biệt cho loài vật được chỉ định: 

- Như với bất kỳ loại thuốc diệt ký sinh trùng nào, việc sử dụng thường xuyên và lặp 

đi lặp lại các loại thuốc diệt ký sinh trùng từ cùng một nhóm có thể dẫn đến việc kháng 

thuốc. 

- Khuyến cáo điều trị cho tất cả vật nuôi trong chuồng. 

- Các biện pháp vệ sinh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh cầu trùng. Do đó, sản 

phẩm được khuyến cáo sử dụng đồng thời với các biện pháp vệ sinh trong cơ sở 

chăn nuôi, đặc biệt luôn khô ráo và sạch sẽ. 

Lưu ý: 

a/ Lưu ý cho vật nuôi: 

- Để thay đổi quá trình nhiễm cầu trùng lâm sàng, những cá thể động vật đã có dấu 

hiệu tiêu chảy, cần được hỗ trợ điều trị bổ sung. 

- Không sử dụng cho vật nuôi trong thời kỳ mang thai, cho con bú hoặc đẻ. 

- Lắc đều trước khi sử dụng 

- Vì khối lượng nhỏ cần thiết để điều trị từng con heo, khuyến cáo sử dụng thiết bị định 

lượng với độ chính xác liều 0,1 ml. 

- Việc điều trị trong đợt dịch bùng lên sẽ có hạn chế đối với từng heo con, vì tổn thương 

ruột non đã xảy ra 

b/ Lưu ý cho người: 

- Trong trường hợp vô tình nuốt phải, hãy tìm lời khuyên y tế ngay lập tức và đưa tờ 

rơi hoặc nhãn sản phẩm cho bác sĩ. 

- Có thể gây dị ứng với những người nhạy cảm với thành phần của thuốc. 



- Những người quá mẫn cảm với Toltrazuril nên tránh tiếp xúc với sản phẩm. 

- Sản phẩm có thể gây kích ứng nếu tiếp xúc da hoặc mắt. 

- Tránh tiếp xúc da và mắt với sản phẩm. 

- Trong trường hợp vô tình tiếp xúc với da và mắt, rửa sạch ngay bằng nhiều nước. 

- Rửa tay và vùng da sau khi tiếp xúc sản phẩm. 

- Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khi đang sử dụng sản phẩm. 

Phản ứng có hại: (tần suất và mức độ nghiêm trọng) 

Không phát hiện. 

Tương tác với sản phẩm thuốc khác: Không có tương tác khi kết hợp bổ sung với sắt 

Quá liều: không có tác dụng phụ nào được quan sát thấy ở heo con sau khi dùng liều 

gấp 3 lần. 

Thời gian ngưng thuốc:  

Lấy thịt và nội tạng: 77 ngày 

Dược lực học: 

a/ Đặc tính dược lực học: 

Toltrazuril là một dẫn xuất triazinon. Nó hoạt động chống lại cầu trùng thuộc chi Isospora. 

Nó hoạt động chống lại tất cả các giai đoạn phát triển nội bào của cầu trùng thuộc giai 

đoạn merogony (sinh sản vô tính) và gamogony (sinh sản hữu tính). Tất cả các giai đoạn 

bị phá hủy, do đó ngừng hoạt động của cầu trùng. 

b/ Đặc tính dược động học: 

- Sau khi uống toltrazuril được hấp thu chậm với sinh khả dụng là 70%. 

- Nồng độ tối đa (Cmax) của toltrazuril là 15,1 µg / ml và thu được sau khoảng 24 giờ. 

- Chất chuyển hóa chính đặc trưng là toltrazuril sulfone.  

- Sự đào thải của toltrazuril diễn ra chậm với thời gian bán thải khoảng 3 ngày. Con 

đường bài tiết chủ yếu là qua phân. 

Hạn sử dụng:  

2 năm kể từ ngày sản xuất 

3 tháng sau khi mở nắp 

Bảo quản:  

Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát 

Quy cách đóng gói: 250 ml, 1000 ml 

Nhà sản xuất:  

LAVET PHARMACEUTICALS LTD. 

Batthyány u. 6., Kistarcsa, H-2143, Hungary 

 

Nhập khẩu và phân phối bởi: 

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG 

VP: Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

Kho: Số 66, đường số 53, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Sđt: 028.6685.0901 – Email: info@eastvet.vn 


