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THÀNH PHẦN
Mỗi 100g HI-BAC chứa:
Tilmicosin (tilmicosin phosphate) ...................... 50.0 g
Tá dược vừa đủ ……………...........………….. 100.0 g

HƯỚNG DẪN SỬDỤNG
HI-BAC® là một kháng sinh dùng đường uống phù hợp để điều trị các bệnh trên gia cầm do 
Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum, Mycoplasma gallinarum, Mycoplasma synoviae, 
Pasteurella multocida cũng như các bệnh trên heo do Actinobacil luspleuropneumoniae,
Haemophilus parasuis, Pasteaurella multocida và các tác nhân nhạy với tilmicosin.

LIỀU VÀ ĐƯỜNGCẤP
Liều khuyến cáo dùng điều trị cho gia cầm là 15 - 20mg tilmicosin/ kgP/ ngày, 
dùng liên tục 5 ngày.

Liều khuyến cáo dùng điều trị cho heo là 20mg tilmicosin/ kgP/ ngày,
dùng liên tục 7 - 14 ngày.

THỜI GIAN NGƯNG THUỐC
Gia cầm: 15 ngày trước khi giết thịt. 
Heo: 14 ngày trước khi giết thịt.

QUY CÁCH
Bao 25 kg.

Có độ hòa tan cao trong chất béo 

Nồng độ cao trong các đại thưc bào

Tlmicosin có các tính năng liên quan đến khuynh độ pH 
giúp tăng sự hiện diện của thuốc tại phổi.

Có ái lực với hệ hô hấp

Hiệu quả tuyệt vời chống lại các tác nhân gây bệnh trên
đường hô hấp thường gặp.

Vì là một phân tử tan tốt trong chất béo nên tilmicosin dễ dàng vượt qua màng tế bào và từ đó phân bố
đến tất cả các mô cơ quan nhanh và hiệu quả.

Nồng độ cao trong tế bào phòng thủ

Khả năng xuyên thấu cao vào tế bào vi khuẩn

Tilmicosin sử dụng các đại thực bào (các tế bào phòng thủ) như là một trong những cơ chế để nó có thể phát 
tán đi. Điều đó cho phép tạo nên nồng độ cao hơn ở những nơi đang diễn ra phản ứng viêm.
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CÔNG CỤ CÒN THIẾU ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC BỆNH 
TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở HEO VÀ GIA CẦM.
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HI-BAC®: Công cụ để chống lại 
các bệnh trên đường hô hấp

FARMABASE đem đến cho thị trường một sản phẩm hiệu 
quả tuyệt vời để phòng trị các bệnh trên đường hô hấp ở 
heo và gia cầm, là một công cụ hữu dụng dùng cho hệ thống 
sản xuất chăn nuôi.

HI-BAC® là một sản phẩm chứa tilmicosin 50%,  một kháng 
sinh bán tổng hợp thuộc nhóm macrolides, sử dụng chuyên 
cho động vật.

Tilmicosin thể hiện sự nhạy cảm đặc biệt đối với Pasteaurella multocida, khi so sánh 
với các kháng sinh khác (Borowski 2002).

Các nghiên cứu thử nghiệm trên HI-BAC xác nhận rằng: HI-BAC có tilmicosin đạt nồng 
độ trong phổi cao hơn nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của đa số các tác nhân gây bệnh 
trên đường hô hấp ở heo và gia cầm.

Có ái lực cao với các mô phổi Tính ổn định cao khi sử dụng đa liều

HIỆN DIỆN TRONG CÁC TẾ 
BÀO PHÒNG THỦ
CƠ CHẾ HOÀN HẢO ĐỂ CHỐNG LẠI CÁC BỆNH TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

TAN NHANH TRONG CHẤT BÉO
KHẢ NĂNG THÂM NHẬP TUYỆT VỜI VÀO TRONG CÁC TẾ BÀO VI KHUẨN

CÓ MẶT Ở TẤT CẢ CÁC THỊ TRƯỜNG
KHÔNG BỊ CẤM Ở CÁC THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU

SỰ HIỆU QUẢ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG
CHỐNG LẠI CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH CHÍNH TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

CÓ ÁI LỰC CAO ĐỐI VỚI MÔ PHỔI
NỒNG ĐỘ CAO HƠN 20  LẦN SO VỚI NỒNG ĐỘ TRONG HUYẾT  TƯƠNG

 Source: Farmabase. Evaluation of HI-BAC®

References: 1) PALERMO-NETO J., SPINOSA H.S., GÓRNIAK S.L. Farmacologia Aplicada à Avicultura, Editora Roca, 2005. 2) 3)  
4)  MESTORINO, N., ERRECALDE, JO. Tilmicosina: Un nuevo antibiótico macrólido de uso veterinario, 2004. 5)  SPINOSA H.S.; GÓRNIAK 

S.L.; BERNARDI, M.M. Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária, 3.ed. Editora Guanabara Koogan S.A., 2002. 6)  Maximum residue limits for poultry and swine set by regulatory agencies in 
Europe and Japan, and Codex Alimentarius.

Trong quá trình nhiễm bệnh, khả năng trao đổi khí bị hạn chế, 
làm tăng hàm lượng CO2 và do đó làm cho pH môi trường trở 
nên axit hơn. Phân tử tilmicosin là base hữu cơ yếu; Vì thế, nó 
có xu hướng tập trung vào môi trường có tính acid nhiều hơn.

NỒNG ĐỘ TRONG

PHỔI CAO HƠN

20 LẦN
SO VỚI

NỒNG ĐỘ TRONG

HUYẾT TƯƠNG

HI-BAC® vẫn duy trì tính ổn định ít nhất 3 tháng sau khi mở túi bao bì
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*Nghiên cứu về sự ổn định của Farmabase trong thời gian sử dụng đa liều sản phẩm Hi-Bac 2013

HI-BAC ® 

 

Tính lưu động là một trong những chỉ số 

quan trọng của một sản phẩm khi trộn vào 
trong thức ăn hoặc premix, vì vậy nó là một 
chỉ tiêu tuyệt vời về tính đồng nhất của hỗn 
hợp. HI-BAC cho thấy là một sản phẩm có 
góc ta-luy (góc nghiêng) tuyệt vời, vì thế 
đảm bảo cho khả năng trộn lẫn tối ưu hơn.

Tính lưu động cao với khả năng trộn lẫn tối ưu

Góc ta-luy
 (góc nghiêng)

< 33º
33º to 38º

38º to 44º

> 44º

Tính lưu động

Tuyệt vời
Tốt

Nghi vấn
Không khuyến cáo.

Pha trộn sẽ không đều

20.9 º

Góc ta-luy
HI-BAC®

Source: JRS Pharma, 2005.

Source: Farmabase, 2012.

MIC Pasteurella 
multocida: 1 mg/kg             

MIC Avibacterium
paragallinarum: 0,5 mg/kg

MIC Mycoplasma
synoviae: 0,125 mg/kg

MIC Mycoplasma
gallisepticum: <0,004 mg/kg

MIC P. multocida and
A. pleuropneumoniae

MIC H. parasuis
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