
 

 

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır 

MEDIQUINOL %10 

Oral Çözelti 

Sistemik Antibakteriyel 

 

BĠLEġĠMĠ 

Mediquinol %10 Oral Çözelti berrak açık sarı renkli bir çözelti olup 1 ml‟sinde 100 mg Enrofloksasin baz içerir. 

 

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER 

Mediquinol %10 Oral Çözelti‟nin etkin maddesini oluşturan Enrofloksasin 3. kuşak florokinolon grubu bir 

antibakteriyeldir. Enrofloksasin, bakteri sitoplazmasında bulunan ve bakterilerin metabolik faaliyetlerinde temel 

enzimi olan DNA-giraz (topoizomeraz II) enzimini inhibe ederek, DNA sentezi ve replikasyonunu bozmak 

suretiyle bakterisidal etkinlik gösterir.  

Başlıca duyarlı bakteriler: E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., 

Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., 

Camphylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophylus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine 

dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlar da dahil N.gonorhoeae, N.meningiditis, 

Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholarae, Mycoplasma sp.'dir.  

Strep. suis, Strep. agalactia, Strep. dysgalactia, Strep. zoopidemicus, R. equi, Mycobacterium sp. orta derecede 

duyarlılık gösterir.  

Anaerobik kokların çoğu Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya 

dirençlidir.  

Çözelti halinde hayvanlara ağız yoluyla verildiğinde sindirim kanalından hızla ve %60‟dan daha yüksek oranda 

emilir ve tüm vücut dokuları ile sıvılarına yüksek konsantrasyonlarda ulaşır. Safra, karaciğer, akciğer ve 

böbreklerde yüksek yoğunluklara ulaşır, ancak akciğerdeki yoğunluğu plazmadakinin bir kaç katına çıkabilir. 

Ortalama 0,5-2 saat içinde doruk plazma yoğunluğuna ulaşır ve etkin yoğunluğunu ortalama 12 saat korur. 

Enrofloksasin vücutta siprofloksasin dahil birçok etkili, etkisiz metabolite çevrilir. Eliminasyonu büyük oranda 

böbreklerden ve safradan gerçekleşir. 

 

KULLANIM YERĠ VE ENDĠKASYONLARI 

Mediquinol %10 Oral Çözelti, etçi tavuklarda: CRD, Mycoplasmosis, Colicepticemia, Coryza, Fowl Cholera 

(tavuk kolerası), Fowl Typhoid (tavuk tifosu), Salmonellosis, Staphylococcus ve Streptococcus enfeksiyonlarında, 

rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılarda; Colibacillosis, Pasteurollosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, 

duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan solunum ve üriner sistem enfeksiyonları ile viral hastalıklar sonucu oluşan 

sekonder bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.  

 

KULLANIM ġEKLĠ VE DOZU 

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.” 

Mediquinol %10 Oral Çözelti‟ nin etçi tavuklarda uygulanacak dozu 10 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, içme 

suyuna ilave edilerek kullanılır. Pratik olarak her 1000 kg canlı ağırlık için günde 100 ml ilaç yeterlidir. Gerekli 

ilaç miktarı yeteri kadar su ile karıştırılır ve 3 gün boyunca içirilir. Salmonellosis‟te veya şiddetli enfeksiyonlarda 5 

güne çıkarılmalıdır. Etkinlik kaybının olmaması açısından ilaçlı suyun günlük olarak hazırlanması gerekir, ilacın 

karıştırılacağı suyun asit karakter taşımamasına özen gösterilmelidir.  

Rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılarda ise ilaç dozu 2,5 mg/kg canlı ağırlık/gün esası ile 40 kg canlı 

ağırlığa 1 ml Mediquinol olacak şekilde içme suyuna ilave edilerek 3-5 gün süreyle uygulamaya devam edilir. 

 

ÖZEL KLĠNĠK BĠLGĠLER VE HEDEF TÜRLER ĠÇĠN ÖZEL UYARILAR 

Rumen florasına olumsuz etkilerinden dolayı rumen faaliyetleri başlamış kuzu ve buzağılarda sistemik tedavi 

amacıyla kullanılmamalıdır. 

  

ĠSTENMEYEN ETKĠLER:  

Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristallenmeye yol açabilir. Bu nedenle 

bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır. 

 

ĠLAÇ ETKĠLEġĠMLERĠ 

Florokinolonlar ile aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik); 



 

eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşmeler vardır. Şelat 

oluşturmaları nedeniyle alüminyum, demir, magnezyum, kalsiyum gibi iki ve üç değerli minerallerle birlikte 

kullanılmamalıdır. Bu tip mineralleri içeren ürünlerden en az 2-3 saat önce veya sonra kullanılmalıdır. 

Enrofloksasin, oral kullanımda özellikle Cu, Pb, Zn, Mg, Al gibi metallerle şelat oluşturma potansiyelinden dolayı 

bu metallerce zengin su içinde kullanılmaması önerilmektedir.  Ayrıca kuzu ve buzağılarda süt emmeden 2-3 saat 

önce veya sonra verilmelidir. Kinolonlar ortam pH'sından etkilendiklerinden içme suyunu asitleştirici maddelerle 

birlikte kullanılmamalıdır. Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlarla birlikte 

kullanılması, söz konusu ilaçların farmakokinetiğini etkileyebilir.  

 

GIDALARDA ĠLAÇ KALINTI UYARILARI 

Ġlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et için yetiĢtirilen 

buzağılar 8 gün, kuzular 10 gün ve tavuklar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan 

tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır. 

 

KONTRENDĠKASYONLAR 

Tedavi dozlarında uygulandığında herhangi bir kontrendikasyonu bulunmamakla birlikte karaciğer ve böbrek 

fonksiyonlarını bozabilir. 

 

GENEL UYARILAR 

„Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.‟ 

„Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.‟ „Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.‟ „Ambalajı açılmış 

ürünleri satın almayınız.‟ 

 

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBĠRLER VE HEKĠMLER ĠÇĠN UYARI 

Uygulama esnasında deri ve göz temasını önlemek amacıyla eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Teması 

halinde deri ve göz bol su ile yıkanmalıdır ve güneş ışığına maruz kalınmamalıdır. 

 

MUHAFAZA ġARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Oda sıcaklığında (15°C - 25°C) ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 

yıldır. 

 

TĠCARĠ TAKDĠM ġEKLĠ 

100 ml'lik beyaz plastik şişeler karton kutularda, 1000 ml ve 2500 ml'lik beyaz plastik şişeler kutusuz olarak satışa 

sunulmuştur. 

 

SATIġ YERĠ VE ġARTLARI 

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)  

 

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARĠHĠ: 07.05.2004 

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARĠHĠ VE NO: 07.05.2004 - 13/066 

 

RUHSAT SAHĠBĠNĠN ADI VE AÇIK ADRESĠ 

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE 

 

ĠMAL YERĠ ADI VE AÇIK ADRESĠ:  

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE 

 

KDV Dahil Perakende satıĢ Fiyatı 

 

---------------------------- TL 

Üretim Tarihi/ Seri No: 

Son Kullanma Tarihi: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

İç Ambalaj Etiketi  

 

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır 

MEDIQUINOL %10 

Oral Çözelti 

Sistemik Antibakteriyel 

 

BĠLEġĠMĠ 

1 ml‟sinde 100 mg Enrofloksasin baz içerir. 

 

KULLANIM YERĠ VE ENDĠKASYONLARI 

Etçi tavuklarda: CRD, Mycoplasmosis, Colicepticemia, Coryza, Fowl Cholera (tavuk kolerası), Fowl Typhoid 

(tavuk tifosu), Salmonellosis, Staphylococcus ve Streptococcus enfeksiyonlarında, rumen aktivitesi başlamamış 

kuzu ve buzağılarda; Colibacillosis, Pasteurollosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, duyarlı bakteriler tarafından 

oluşturulan solunum ve üriner sistem enfeksiyonları ile viral hastalıklar sonucu oluşan sekonder bakteriyel 

enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.  

 

KULLANIM ġEKLĠ VE DOZU 

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.” 

Etçi tavuklarda uygulanacak dozu 10 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, her 1000 kg canlı ağırlık için günde 100 ml 

çözelti içme suyuna ilave edilerek kullanılır. Etkinlik kaybının olmaması açısından ilaçlı suyun günlük olarak 

hazırlanması gerekir. İlacın karıştırılacağı suyun asit karakter taşımamasına özen gösterilmelidir. Tedavi süresi 3 

gündür (Salmonellosis‟ te ve şiddetli enfeksiyonlarda 5 gün). 

Rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılarda ise ilaç dozu 2,5 mg/kg canlı ağırlık/gün esası ile 40 kg canlı 

ağırlığa 1 ml MEDİQUİNOL olacak şekilde içme suyuna ilave edilerek 3-5 gün süreyle uygulamaya devam edilir. 

 

GIDALARDA ĠLAÇ KALINTI UYARILARI 

Ġlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et için yetiĢtirilen 

buzağılar 8 gün, kuzular 10 gün ve tavuklar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan 

tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır. 

 

„Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.‟ 

„Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.‟ „Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.‟ „Ambalajı açılmış 

ürünleri satın almayınız.‟ 

Oda sıcaklığında (15°C - 25°C) ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 

yıldır. 

100 ml'lik beyaz plastik şişeler karton kutularda, 1000 ml ve 2500 ml'lik beyaz renkli ve kırmızı kilit kapaklı 

plastik şişeler kutusuz olarak satışa sunulmuştur. 

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)  

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARĠHĠ VE NO: 07.05.2004 - 13/066 

RUHSAT SAHĠBĠNĠN ADI/AÇIK ADRESĠ 

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti. 

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE 

 

ĠMAL YERĠ ADI/ AÇIK ADRESĠ:  

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti. 

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE 

 

KDV Dahil Perakende satıĢ Fiyatı 

 

---------------------------- YTL 

Üretim Tarihi/ Seri No: 

Son Kullanma Tarihi: 

 

 

 



 

Dış Ambalaj Etiketi  

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır 

MEDIQUINOL %10 

Oral Çözelti 

Veteriner Sistemik Antibakteriyel 

BĠLEġĠMĠ 

1 ml‟sinde 100 mg Enrofloksasin baz içerir. 

KULLANIM YERĠ VE ENDĠKASYONLARI 

Etçi tavuklarda: CRD, Mycoplasmosis, Colicepticemia, Coryza, Fowl Cholera (tavuk kolerası), Fowl Typhoid 

(tavuk tifosu), Salmonellosis, Staphylococcus ve Streptococcus enfeksiyonlarında, rumen aktivitesi başlamamış 

kuzu ve buzağılarda; Colibacillosis, Pasteurollosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, duyarlı bakteriler tarafından 

oluşturulan solunum ve üriner sistem enfeksiyonları ile viral hastalıklar sonucu oluşan sekonder bakteriyel 

enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.  

KULLANIM ġEKLĠ VE DOZU 

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.” 

Mediquinol %10 Oral Çözelti‟ nin etçi tavuklarda uygulanacak dozu 10 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, içme suyuna 

ilave edilerek kullanılır. Pratik olarak her 1000 kg canlı ağırlık için günde 100 ml ilaç yeterlidir. Gerekli ilaç 

miktarı yeteri kadar su ile karıştırılır ve 3 gün boyunca içirilir. Salmonellosis‟te veya şiddetli enfeksiyonlarda 5 

güne çıkarılmalıdır. Etkinlik kaybının olmaması açısından ilaçlı suyun günlük olarak hazırlanması gerekir, ilacın 

karıştırılacağı suyun asit karakter taşımamasına özen gösterilmelidir.  

Rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılarda ise ilaç dozu 2,5 mg/kg canlı ağırlık/gün esası ile 40 kg canlı 

ağırlığa 1 ml Mediquinol olacak şekilde içme suyuna ilave edilerek 3-5 gün süreyle uygulamaya devam edilir. 

GIDALARDA ĠLAÇ KALINTI UYARILARI 

Ġlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et için yetiĢtirilen 

buzağılar 8 gün, kuzular 10 gün ve tavuklar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan 

tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır. 

GENEL UYARILAR 

„Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.‟ 

„Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.‟ „Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.‟ „Ambalajı açılmış 

ürünleri satın almayınız.‟ 

MUHAFAZA ġARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Oda sıcaklığında (15°C - 25°C) ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 

yıldır. 

TĠCARĠ TAKDĠM ġEKLĠ 

100 ml'lik beyaz plastik şişeler karton kutularda, 1000 ml ve 2500 ml'lik beyaz renkli ve kırmızı kilit kapaklı 

plastik şişeler kutusuz olarak satışa sunulmuştur. 

SATIġ YERĠ VE ġARTLARI 

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)  

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARĠHĠ VE NO: 07.05.2004 - 13/066 

RUHSAT SAHĠBĠNĠN ADI/AÇIK ADRESĠ 

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE 

ĠMAL YERĠ ADI/ AÇIK ADRESĠ:  

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE 

 

KDV Dahil Perakende satıĢ Fiyatı 

 

---------------------------- YTL 

Üretim Tarihi/ Seri No: 

Son Kullanma Tarihi: 

 


