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ZOZNAM PRODUKTOV

 AMIKOL perorálny prášok

 AMIKOL premix na medikáciu krmiva

 AMIKOL-S prášok na perorálny roztok

 AMOXYGAL prášok na perorálny roztok

 ASPERGIN

 AUREOGAL 160 mg/g premix na medikáciu krmiva

 AUREOGAL 160 mg/g prášok na perorálny roztok

 BIOCID 0,4% vodná emulzia

 DOXYGAL prášok na perorálny roztok

 DOXYGAL SP premix na medikáciu krmiva

 DOXYGAL 400 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

 DYNAMILK PG

 ENROGAL 50 mg/ml injekčný roztok

 ENROGAL 100 mg/ml perorálny roztok

 EQUIMIN 70 v 1 plv.

 ERYFARM 55 mg/g prášok na perorálny roztok

 ESTROGAL 250 μg/ml injekčný roztok

 FLUMIGAL 5% perorálny roztok

 FOSFOVET FORTE 100 mg/ml injekčný roztok

 GALCES tablety pre psy

 GALCES PLUS tablety pro psy

 GALMEKTIN 0,1 mg/g premix na medikáciu krmiva

 GALMEKTIN 0,150 mg/g premix na medikáciu krmiva

 GALMEKTIN 10 mg/ml injekčný roztok

 GLUKOGAL 

 HELMIGAL 10 tablety 

 HELMIGAL 25 mg/g perorálny prášok

 HELMIGAL 25 mg/g premix na medikáciu krmiva

 HELMIGAL 50 mg/ml perorálna suspenzia

 HYDROVIT A forte 625 000 IU/ml perorálny roztok

 HYDROVIT AD
2
 perorálny roztok

 HYDROVIT AD
3
 perorálny roztok

 HYDROVIT AD
3
E perorálny roztok

 HYDROVIT D
3
 perorálny roztok

 HYDROVIT E forte 300 mg/ml perorálny roztok

 HYDROVIT E+Se injekčný roztok

 HYDROVIT E+Se perorálny roztok

 HYDROVIT K
1
 10 mg/ml perorálny roztok

 KETARED sol. pre zvieratá

 KOLIFARM 1,2 mil. IU/g prášok na perorálny roztok

 KOLIFARM 1,2 mil. IU/g premix na medikáciu krmiva

 KOLUMBICID

 KOLUMBIFERM 

 KOLUMBI-HERBAFERM 

 KOLUMBILIFT

 KOLUMBI REP

 LINKOFARM 110 mg/g prášok na perorálny roztok

 METACID perorálny prášok

 METROZOL 200 mg/g prášok na perorálny roztok 

 MULTIMINERAL 70 v 1 plv.

 MULTIVITAMIN PG plv. sol. ad us. vet.

 NEOFARM 700 mg/g prášok na perorálny roztok

 NEO KOMPLEX-B plv. sol. 

 NEO KOMPLEX-B sol. 

 OXYPHARM 110 mg/g prášok na perorálny roztok

 OXYTRIM prášok na perorálny roztok

 REHYN

 RESETYL prášok na perorálny roztok

 SALICOX 300 mg/g prášok na perorálny roztok 

 STREPTOFTAL perorálny prášok

 SULFACOX perorálny roztok

 SULFACOX T perorálny roztok

 SULFADIMIDIN PG 1000 mg/g prášok na perorálny roztok

 SUTRICOL prášok na perorálny roztok

 TANIFARM plv. sol. 

 TETRACYKLIN PG 120 mg/g prášok na perorálny roztok

 TETRAGAL 100/33 mg/g perorálny prášok

 TETRAGAL 100/33 mg/g premix na medikáciu krmiva

 TETRAKOL prášok na perorálny roztok

 TIAGAL 450 mg/g prášok na perorálny roztok

 TONIGAL

 TRIAVIT injekčný roztok

 TRINIDAZOL 100 mg/g prášok na perorálny roztok

 TRINIDAZOL 100 mg/ml perorální roztok

 TYMPANOL 

 VITAMIN C PG

 VITAMIN C PG 50 % plv. sol.

 VITAMIN C PG 100%

 VITAMÍN E V KLÍČKOVOM OLEJI

 VITAPLEX-B

 VITAPLEX-G

 VITAPLEX - morky

 VITAPLEX - nosnice

 VITAPLEX-S
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perorálny prášok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinné látky: Amoxicillinum trihydricum 57,5 mg

 Colistini sulfas 8,1 mg  

Pomocné látky: Propionát sodný, kukuričný škrob.

Homogénny biely až slabo žltý prášok. 

INDIKÁCIE

Primárne a sekundárne bakteriálne ochorenia respiračného, tráviaceho a urogenitálneho traktu ošípa-

ných, teliat, hydiny a holubov, ako sú salmonelózy, kolibacilózy, pasteurelózy, enteritídy, septikémie, chro-

nická respiračná choroba (CRD), atrofi cká rinitída, polyartritídy, omfalofl ebitídy.

KONTRAINDIKÁCIE

Alergie na penicilín. Nepoužívať proti baktériám tvoriacim beta-laktamázu. 

Amoxicilín je kontraindikovaný v gravidite a laktácii. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Amoxicilín môže vyvolať ľahšie tráviace ťažkosti a hnačky. Nauzea, zvracanie, redšia stolica, obyčajne nie 

sú dôvodom na prerušenie liečby. Po alergickej reakcii počas liečby je dôvodom na jej prerušenie. 

Kolistín - miestne reakcie a hypersenzitivita po lokálnom podaní sú vzácne.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, teľatá, hydina (kura domáca, morky), holuby. 

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka: 

10 mg amoxicilínu / kg ž. hm. a 1,62 kolistín sulfátu / kg ž. hm., t.j. 0,2 g lieku na kg ž. hm. 

2 x denne počas 3-5 dní.

0,5 kg lieku na 100 kg kŕmnej zmesi počas 3-5 dní. 

10 g lieku je dávka na 1 deň - pre 1 teľa, 2-3 odstavčatá, 5 - 10 ciciakov.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Spôsob podania: Perorálne, po dokonalom zamiešaní do krmiva.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso: - ošípané, teľatá 7 dní

 - hydina 2 dni

Nepoužívať u nosníc, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

Nepoužívať u holubov, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu detí. Po zamiešaní do krmiva ihneď spotrebovať. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na 

obale.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Zvyšovaním perorálnych dávok amoxicilínu sa úmerne znižuje jeho resorpcia. 

Síran kolistínu zvieratá dobre znášajú pre jeho nízku toxicitu, aj pri dvojnásobnom prekročení odporúčanej 

dávky.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA PRE OSOBU PODÁVAJÚCU LIEK ZVIERATÁM

Pre možnosť alergie ošetrovateľov na penicilíny je potrebné pri manipulácii s liekom používať ochranné 

rukavice a respirátor a vyhýbať sa inhalácii lieku. V prípade priameho kontaktu je potrebné opláchnutie 

vodou, v prípade alergickej reakcie vyhľadať lekára. Pri manipulácii s kolistínom, ako u väčšiny antibiotík, 

vyhnúť sa priamemu kontaktu s kožou.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

25. 8. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Nepoužívať liek súčasne s tetracyklínmi, chloramfenikolom, erytromycínom, aminoglykozidovými anti-

biotikami, alopurinolom, anestetikami, neuromuskulárnymi blokátormi, cyklosporínmi a sulfonamidmi 

– znižujú účinnosť amoxicilínu, a preto nie je vhodné ich kombinovať.

VEĽKOSŤ BALENIA

1 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá

Vydáva sa len na veterinárny predpis.    

Reg. č. SR : 96/0278/97-S             
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premix na medikáciu krmiva

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinné látky: Amoxicillinum trihydricum 57,5 mg

 Colistini sulfas 8,1 mg

Pomocné látky: Propionát sodný, kukuričný škrob.

Biely až nažltlý prášok.

INDIKÁCIE

Primárne a sekundárne bakteriálne ochorenia respiračného, tráviaceho a urogenitálneho traktu ošípa-

ných, pasteurelózy, kolibacilózy, enteritídy, septikémie, atrofi cká rinitída, polyartritídy, omfalofl ebitídy, 

abscesy.

KONTRAINDIKÁCIE

Alergie na penicilín. Nepoužívať proti baktériám tvoriacim beta-laktamázu. 

Amoxicilín je kontraindikovaný v gravidite a laktácii. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Amoxicilín môže vyvolať ľahšie tráviace ťažkosti a hnačky. Nauzea, zvracanie, redšia stolica, obyčajne nie 

sú dôvodom na prerušenie liečby. Po alergickej reakcii počas liečby je dôvodom na jej prerušenie. Kolistín 

- miestne reakcie a hypersenzitivita po lokálnom podaní sú vzácne.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané. 

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka: 0,5 kg lieku na 100 kg kŕmnej zmesi počas 5 - 7 dní.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Spôsob podania lieku: Homogénne zamiešaný do kŕmnej zmesi.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso: ošípané 7 dní .

Ošípané

Váhová kategória Spotreba krmiva v kg

Všeobecná dávka 

Amikolu premix 

v kg/ tonu KZ

5 - 17 kg 0,38 - 0,84 2,6 - 4

17 - 70 kg 1,5 - 2,4 2,2 - 5,8

70 - 110 kg 2,65 - 3,2 5,2 - 6,8

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu detí. Čas použiteľnosti po zamiešaní do krmiva: 7 dní. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom 

na obale.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Zvyšovaním perorálnych dávok amoxicilínu sa úmerne znižuje jeho resorpcia. Síran kolistínu zvieratá dob-

re znášajú pre jeho nízku toxicitu, aj pri dvojnásobnom prekročení odporúčanej dávky.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, KTORÉ MÁ UROBIŤ OSOBA 

PODÁVAJÚCA LIEK ZVIERATÁM

Liek je viazaný na lekársky predpis veterinárneho lekára, takže s ním môžu manipulovať len vyškolené, 

profesionálne osoby. Osoby alergické na penicilínové alebo cefalosporínové antibiotiká by nemali mani-

pulovať s týmto liekom. Pri manipulácii je potrebné používať ochranné rukavice a respirátor. Pri kontakte 

substancie s kožou, omývajte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku 

pomoc. Pri kontakte substancie s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vymývajte vodou 

minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade alergickej rekacie (kožné vy-

rážky, svrbenie alebo obtiažne dýchanie) je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

11 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Nepoužívať liek súčasne s tetracyklínmi, chloramfenikolom, erytromycínom, aminoglykozidovými an-

tibiotikami, alopurinolom, anestetikami, neuromuskulárnymi blokátormi, cyklosporínmi a sulfonamid-

mi – znižujú účinnosť amoxicilínu, a preto nie je vhodné ich kombinovať.

VEĽKOSŤ BALENIA

5 kg, 10 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR : 98/015/06-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinné látky: Amoxicillinum trihydricum 575 mg

 Colistini sulfas 81 mg

Pomocné látky: Uhličitan sodný, monohydrát glukózy

Biely až nažltlý jemne kryštalický prášok.

INDIKÁCIE

Primárne a sekundárne bakteriálne ochorenia respiračného, tráviaceho a urogenitálneho traktu ošípa-

ných, teliat, hydiny a holubov, ako sú salmonelózy, kolibacilózy, pasteurelózy, enteritídy, septikémie, chro-

nická respiračná choroba (CRD), atrofi cká rinitída, polyartritídy, omfalofl ebitídy.

KONTRAINDIKÁCIE

Alergie na penicilín. Nepoužívať proti baktériám tvoriacim beta-laktamázu. 

Amoxicilín je kontraindikovaný v gravidite a laktácii.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Amoxicilín môže vyvolať ľahšie tráviace ťažkosti a hnačky. Nauzea, zvracanie, redšia stolica, obyčajne nie 

sú dôvodom na prerušenie liečby. Po alergickej reakcii počas liečby je dôvodom na jej prerušenie. Kolistín 

- miestne reakcie a hypersenzitivita po lokálnom podaní sú vzácne.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, teľatá, hydina (kura domáca, morka), holuby.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH

Všeobecná dávka: 

Hydina: 

20 mg amoxicilínu / kg ž. hm. a 3,24 mg kolistín sulfátu / kg ž. hm., tj. 0,04 g lieku na kg ž. hm. 

1 x denne počas 3 - 5 dní.

Ošípané, teľatá: 

10 mg amoxicilínu / kg ž. hm. a 1,62 mg kolistín sulfátu / kg ž. hm., tj. 0,02 g lieku na kg ž. hm. 

2 x denne počas 3 - 5 dní.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne, v pitnej vode, čaji, v mlieku.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

2 hodiny pred aplikáciou zvieratám obmedziť prívod vody.

Príprava medikovaného nápoja: Jedno 100 g (1000 g) balenie je liečebná dávka pre 2 500 kg ž. hm. 

(25 000 kg ž. hm.). Rozmieša sa v 300 ml (3 000 ml) pitnej vody. Týmto roztokom sa medikuje také množ-

stvo vody v zásobníku, ktoré hydina spotrebuje v priebehu 2 - 3 hodín.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso:  - ošípané, teľatá 7 dní

 - hydina 2 dni

Nepoužívať u nosníc, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

Nepoužívať u holubov, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu detí. Čas použiteľnosti po rozpustení podľa návodu: 4 hodiny. Nepoužívať po dátume exspirácie 

uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Zvyšovaním perorálnych dávok amoxicilínu sa úmerne znižuje jeho resorpcia. Síran kolistínu zvieratá dob-

re znášajú pre jeho nízku toxicitu, aj pri dvojnásobnom prekročení odporúčanej dávky.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, KTORÉ MÁ UROBIŤ OSOBA 

PODÁVAJÚCA LIEK ZVIERATÁM

Pre možnosť alergie ošetrovateľov na penicilíny je potrebné pri manipulácii s liekom používať ochranné 

rukavice a respirátor a vyhýbať sa inhalácii lieku. V prípade priameho kontaktu je potrebné opláchnutie 

vodou, v prípade alergickej reakcie vyhľadať lekára. Pri manipulácii s kolistínom, ako u väčšiny antibiotík, 

vyhnúť sa priamemu kontaktu s kožou.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 

POUŽÍVATEĽOV

13. 9. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Nepoužívať liek súčasne s tetracyklínmi, chloramfenikolom, erytromycínom, aminoglykozidovými anti-

biotikami, alopurinolom, anestetikami, neuromuskulárnymi blokátormi, cyklosporínmi a sulfonamidmi 

– znižujú účinnosť amoxicilínu, a preto nie je vhodné ich kombinovať.

VEĽKOSŤ BALENIA

100 g, 1 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.    

Reg. č. SR : 96/0277/97-S   



10 11

prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

100 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Amoxicillinum trihydricum 57,50 g 

Pomocné látky: Natrii carbonas anhydricus (uhličitan sodný), Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy)

Biely vodorozpustný prášok.

INDIKÁCIE

Ošípané: 

Primárne a sekundárne bakteriálne ochorenia respiračného, gastrointestinálneho a urogenitálneho trak-

tu /pneumónie, enteritídy, koliseptikémie, kolibacilózy, salmonelózy, pasteurelózy, nekrotické enteritídy/, 

septikémie, polyartritídy, omfalofl ebitídy, gangrenózne dermatitídy, septikémie a abscesy. 

Hydina: 

Infekčné ochorenia respiračného, urogenitálneho a gastrointestinálneho traktu, chronická respiračná 

choroba /CRD/, vrátane sekundárnych E. coli infekcií brojlerov a nosníc po vírusovom ochorení, infekcie 

kože a mäkkých tkanív.

KONTRAINDIKÁCIE

Alergie na penicilín. Nepodávať králikom, morčatám, škrečkom a iným malým hlodavcom a nosniciam 

produkujúcim vajcia na ľudský konzum. Liek nie je účinný proti baktériám produkujúcim beta-laktamázu. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Amoxicilín je pomerne dobre znášaný. Po aplikácii amoxicilínu môžu nastať, v ojedinelých prípadoch, ľah-

šie tráviace poruchy až hnačky. Tiež enteritídy a poškodenie obličkových tubulov sú spojované s rušivým 

zásahom do skladby črevných baktérií. Je možná skrížená senzibilizácia s penicilínmi a cefalosporínmi.

S ohľadom na takmer úplnú resorpciu po perorálnej aplikácii amoxicilínu sú menej časté poruchy funkcie 

GIT ako po ampicilíne.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané a hydina.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Ošípané: 

2-10 mg amoxicilínu (tj. 0,0034 - 0,017 g lieku) / kg ž. hm. 2x denne počas 3 - 5 dní. 

V akútnych prípadoch môžu byť dávky zvýšené. 

Hydina: 

20 mg amoxicilínu (tj. 0,034 g lieku) / kg ž. hm. 1x denne počas 3 - 5 dní. 

100 g balenie - je liečebná dávka pre 2 500 kg ž. hm.. 100 g balenie sa rozmieša v 300 ml pitnej vody. 

Týmto roztokom sa medikuje také množstvo vody v zásobníku, ktoré hydina spotrebuje počas 2 - 3 hodín.

1 kg balenie – je liečebná dávka pre 25 000 kg ž.hm. – 1000 g balenie sa rozmieša v PE nádobe 

s 3000 ml pitnej vody a intenzívne sa mieša počas 2 - 3 minút. Týmto roztokom sa medikuje také množstvo 

vody v zásobníku, ktoré hydina spotrebuje počas 2 - 3 hodín.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Perorálne, v pitnej vode alebo v mlieku. Hydine je potrebné 2 hodiny pred aplikáciou obmedziť prívod vody.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso: - ošípaných 7 dní

 - mäso hydiny 1 deň

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Nepoužívať 

po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rozpustení v pitnej vode 12 hodín. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

V prísne indikovaných prípadoch, pri bežnom dávkovaní, je možné podávať liek Amoxygal plv. sol. v gra-

vidite. Vylučuje sa do materského mlieka, nedá sa preto vylúčiť možnosť senzibilizácie mladých zvierat 

alebo ovplyvnenie črevnej mikrofl óry.  S ohľadom na suspektné alergie ošetrovateľov na penicilíny je po-

trebné pri manipulácii liekom používať ochranné rukavice a respirátor. V prípade priameho kontaktu je 

potrebné opláchnutie vodou, v prípade alergickej reakcie vyhľadať lekára.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

20. 5. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

- Pri súčasnom podávaní bakteriostatických antibiotík (tetracyklíny, chloramfenikol, erytromycín) 

vzniká vzájomný antagonizmus.

- Pri podávaní s aminoglykozidovými antibiotikami vzniká synergizmus v antimikrobiálnej účinnosti.

- Pri súčasnom podávaní alopurinolu (antiuratikum) sa zvyšuje frekvencia alergických kožných reakcií.

Amoxicilín svojím razantným účinkom na baktérie (hlavne gramnegatívne) a vytváraním sféroplastov 

významne podporuje fagocytózu polymorfonukleárnych leukocytov a makrofágov.

VEĽKOSŤ BALENIA

100 g, 1 kg

Len pre zvieratá. 

Vydáva sa len na veterinárny predpis.  

Reg. č. SR: 96/0115/97-S
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ZLOŽENIE PRÍPRAVKU

Natrii propionas 100 g v 100 g veterinárneho prípravku

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Biely až nažltlý prášok. 

INDIKAČNÁ SKUPINA

Antimykotikum.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Ošípané, hovädzí dobytok, vodná a hrabavá hydina, holuby.

CHARAKTERISTIKA

Kyselina propionová a jej soli sú prirodzeným produktom metabolizmu, preto jej suplementácia v krmi-

ve a pitnej vode sa považuje za neškodnú. U prežúvavcov je kyselina propionová konečným produktom 

bachorovej fermentácie. Absorbuje sa vo veľkom množstve a následne podlieha intermediárnemu meta-

bolizmu. U monogastrických zvierat predstavuje nepostrádateľnú zlúčeninu v súvislosti s metabolickými 

poruchami mastných kyselín s nepárnym počtom uhlíkových atómov, cholesterolu a aminokyselín. Tieto 

zvieratá sú schopné metabolizovať relatívne veľké množstvo kyseliny propiónovej. 

OBLASŤ POUŽITIA

- Liečebno-ochranne pri aspergilomykózach vodnej a hrabavej hydiny a holubov.

- Preventívne proti zaplesneniu krmiva a redukcii obsahu patogénnych mikroorganizmov.

- Inhibícia fungálneho rastu a účinná prevencia mykotoxikózy zvierat.

- Preventívne proti aglomerácii, prehriatiu a strate živín v kŕmnej zmesi.

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.

DÁVKOVANIE

Liečebno-ochranne pri aspergilomykózach 0,5 % do pitnej vody, t. j. 500 g veterinárneho prípravku 

ASPERGIN do 100 l pitnej vody počas 10 dní.

Odporúčané dávkovanie veterinárního prípravku ASPERGIN pre konzerváciu kŕmnej zmesi:

Podávanie veterinárneho prípravku ASPERGIN nemá nežiaduci účinok na aktívne substancie prítomné 

v kŕmnej zmesi a nemá negatívny vplyv na skladovanie kŕmnej zmesi.

SPÔSOB PODANIA 

Homogénne zamiešaný v kŕmnej zmesi alebo rozpustený v pitnej vode.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

24 mesiacov. Po rozpustení v pitnej vode 24 hodín.

SPÔSOB SKLADOVANIA

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

VEĽKOSŤ BALENIA

800 g, 5 kg

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

19. 7. 2012

Len pre zvieratá.

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 143/R/02-S

Obsah vlhkosti

v kŕmnej zmesi v %

Odporúčané dávkovanie ASPERGIN do KZ v %

Podmienky skladovania KZ 

priaznivé

Podmienky skladovania KZ 

nepriaznivé

< 12 0,70 1,35

12 1,00 2,00

13 1,35 2,70

14 1,70 3,40

15 2,00 4,00

16 2,40 4,80

17 2,70 5,40

18 3,00 6,00
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premix na medikáciu krmiva

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1g lieku obsahuje:

Účinná látka: Chlortetracyclini hydrochloridum 160 mg

Pomocné látky: Acidum citricum anhydricum (kyselina citrónová bezvodá) 

 Glucosum monohydricum (monohydrát glukózy) 

Vzhľad lieku: Homogénny prášok žltej farby.

INDIKÁCIE 

Liečba respiračných a gastrointestinálnych infekcií ošípaných spôsobených mikroorganizmami citlivými 

na chlórtetracyklín ako sú: bronchopneumónie a gastroenteritídy.

KONTRAINDIKÁCIE 

Rezistencia pôvodcu ochorenia alebo precitlivelosť na účinnú látku. 

Nepodávať s laktámovými antibiotikami, cefalosporínmi a aminoglykozidmi.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť kožné alergické reakcie, ktoré po prerušení alebo ukončení 

aplikácie lieku vymiznú.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU 

Individuálne:

Liečebne: ošípané: 0,35 g/kg ž. hm.

Dávku rozdeliť na polovicu a podať 2 krát denne.

Do kŕmnych zmesí:

Liečebne: ošípané: 0,5 % (5 kg/tonu kŕmnej zmesi)

DOBA PODÁVANIA

Liečebne 5 - 10 dní.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

Perorálne.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva homogénne zamiešaný v krmive alebo kŕmnej zmesi. 

Po zamiešaní do krmiva ihneď spotrebovať.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso ošípaných 10 dní.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Uchovávať pri teplote do 25 °C, 

v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pre každý cieľový druh: Žiadne.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA PRE OSOBU PODÁVAJÚCU LIEK ZVIERATÁM

Pri požití substancie vymyte ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri kontakte 

substancie s kožou, omyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku 

pomoc. Pri inhalácii vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vy-

hľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte substancie s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko 

vymývajte vodou minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc. Neodporúča sa s liekom 

manipulovať osobám citlivým na účinnú zložku lieku a tehotným ženám.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 

POUŽÍVATEĽOV

5. 5. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Absorpcia chlórtetracyklínu je negatívne ovplyvnená prítomnosťou dvoj- a trojmocných iónov (vápnik, že-

lezo, meď a hliník), pretože sa vytvárajú neúčinné cheláty. Pri súčasnom podaní penicilínových antibiotík, 

cefalosporínmi, aminoglykozidmi dochádza k vzájomnému antagonizmu.

VEĽKOSŤ BALENIA

5 kg, 10 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 98/019/10-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Chlortetracyclini hydrochloridum 160 mg

Pomocné látky: Acidum citricum anhydricum (kyselina citrónová bezvodá) 

 Glucosum monohydricum (monohydrát glukózy) 

Vzhľad lieku: Homogénny prášok žltej farby.

INDIKÁCIE 

Liečba respiračných a gastrointestinálnych infekcií ošípaných, teliat, jahniat, spôsobených mikroorganiz-

mami, citlivými na chlórtetracyklín ako sú: bronchopneumónie, gastroenteritídy a salmonelózy a paste-

urelózy hydiny a králikov.

KONTRAINDIKÁCIE 

Rezistencia pôvodcu ochorenia alebo precitlivelosť na účinnú látku. Nepodávať s laktámovými antibioti-

kami, cefalosporínmi, aminoglykozidmi a starším teľatám a jahňatám s rozvinutými predžalúdkami.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť kožné alergické reakcie, ktoré po prerušení alebo ukončení 

aplikácie lieku vymiznú.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, jahňatá, teľatá, hydina, králiky.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU 

Individuálne:

Liečebne: ošípané, teľatá, jahňatá  0,35 g/kg ž. hm.

 hydina    0,5 - 1 g/10 kg ž. hm.

Dávku rozdeliť na polovicu a podať 2 krát denne.

Do krmiva:

Liečebne: ošípané, jahňatá, teľatá 5 g/kg krmiva

 hydina   2,5 g/kg krmiva

Do vody:

Liečebne: ošípané, jahňatá, teľatá, hydina 2 g/l vody

 králiky   6,5 g/l vody

ČAS PODÁVANIA
Liečebne 5 - 10 dní.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ
Liek sa podáva perorálne, homogénne zamiešaný v krmive, alebo rozpustený v pitnej vode.

OCHRANNÁ LEHOTA 
Mäso ošípaných, jahniat a králikov 10 dní
Mäso teliat 30 dní
Mäso hydiny 3 dni
Vajcia 7 dní

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 
Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Uchovávať pri teplote do 25 °C,
v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 
Pri požití substancie vymyte ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri kontakte 
substancie s kožou, omyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku 
pomoc. Pri inhalácii vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vy-
hľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte substancie s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko 
vymývajte vodou minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc. Neodporúča sa s liekom 
manipulovať osobám citlivým na účinnú zložku lieku a tehotným ženám.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-
TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-
dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 
PRE POUŽÍVATEĽOV
03 / 2011

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 
Absorpcia chlórtetracyklínu je negatívne ovplyvnená prítomnosťou dvoj- a trojmocných iónov (vápnik, že-
lezo, meď a hliník), pretože sa vytvárajú neúčinné cheláty. Pri súčasnom podaní penicilínových antibiotík, 
cefalosporínmi, aminoglykozidmi dochádza k vzájomnému antagonizmu.

VEĽKOSŤ BALENIA
250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/036/06-S
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vodná emulzia

ZLOŽENIE

Účinná látka: Permethrinum 0,40 g

Pomocné látky: Polysorbatum 80, Butylhydroxytoluenum, 2-propanolum, Methylparabenum, 

 Aqua purifi cata ad 100 ml.

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

 Psy, športové holuby.

CHARAKTERISTIKA 

Insekticídny prípravok na báze permetrínu s reziduálnym účinkom proti širokej škále lietajúceho a plazia-

ceho sa hmyzu.

Permetrín patrí do skupiny syntetických pyretroidov, pôsobí na hmyz kontaktne a vyznačuje sa silným 

paralytickým účinkom na centrálny a periférny nervový systém. Prípravok zabraňuje novému napadnutiu 

parazitmi počas niekoľkých hodín až dní, podľa vonkajších klimatických podmienok. Voči teplokrvným 

organizmom je veľmi málo toxický.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Opalizujúca vodná emulzia.

OBLASŤ POUŽITIA

Ektoparazitózy psov a holubov (blchy, vši, kliešte, vtáčie a ušné roztoče).

Insekticídny účinok (mole, mravce, pavúky, muchy, komáre, osy, šváby, rusy).

Insekticídna asanácia prostredia, kotercov, búd, košov, klietok, kurínov atď.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nepodávať mačkám, gravidným sukám, šteňatám mladším ako 2 týždne a mláďatám vtákov. 

Prípravok je toxický pre ryby, plazy a včely.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

V mieste aplikácie môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože. Zriedkavo sa môže vyskytnúť svrbenie, 

erytherma, pálenie alebo vyrážka. V týchto prípadoch je potrebné zviera opláchnuť vodou.

Po aplikácii sa doporučuje počas 12 - 24 hodín obmedziť manipuláciu so zvieratami, hlavne sa nedopo-

ručuje s ošetrenými zvieratmi spať a neodporúča sa ich pohyb na slnku. Prípravok sa nesmie dostať do 

kontaktu s potravinami a pitnou vodou. Počas 24 hodín je potrebne zabrániť kontaktu detí s ošetreným 

zvieraťom. 

SPÔSOB PODANIA

Prípravok sa aplikuje zvieratám striekaním proti srsti a proti smeru rastu peria, až do úplného navlhčenia. 

Dlhosrsté plemená psov sa odporúča prečesávať po nastriekaní. Príbytky zvierat vystriekať do mokra. 

DÁVKOVANIE

Jednorazovo ako postrek, opakovať je možné po 1 - 2 týždňoch.

SKLADOVANIE

Pri teplote 15 - 25 °C, chrániť pred svetlom, mrazom a teplotami nad 40 °C.

Mimo dosahu a dohľadu detí.

VEĽKOSŤ BALENIA

120 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

ČAS POUŽITEĽNOSTI

24 mesiacov

OCHRANNÁ LEHOTA

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

16. 12. 2011

Len pre zvieratá.

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 234727/R/00-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Doxycyclini hyclas 50,0 mg 

Pomocné látky: kyselina citrónová, monohydrát laktózy

INDIKÁCIE 

Pôsobí na gramnegatívne i grampozitívne baktérie, citlivé na tetracyklíny v nižších MIC ako ostatné tetra-

cyklínové antibiotiká. Používa sa na liečbu sekundárnych bakteriálnych infekcií po vírusových ochoreniach 

všetkých zvierat.

Hydina, holuby: CRD (mykoplazmóza), kolibacilóza.

Ošípané: pneumónie, kolibacilóza, MMA syndróm.

Teľatá: pneumónie, pasteurelóza, kolibacilóza, salmonelóza, pneumoenteritídy, terapia sekundárnych 

infekcií po vírusových ochoreniach.

Králiky: pneumónie, pasteurelóza, kolibacilóza.

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 no-

sniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Mierne tráviace problémy (nauzea, zvracanie, hnačky, meteorizmus), hypovitaminóza B a K, poškodenie 

a sfarbenie chrupu, spomalenie rastu dlhých kostí.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, hydina, teľatá, králiky, holuby.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Hydina, holuby: 

Liečebno-ochranne: 50 mg účinnej látky na 1 l pitnej vody (1 g lieku na 1 l vody ) počas 5 dní.

Liečebne: 100 mg účinnej látky na 1 l pitnej vody (2 g lieku na 1 l vody ) počas 3 dní.

Ošípané: 

10 mg účinnej látky/kg ž.hm. a 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 ) na 1 kg ž.hm. a 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) na 1 kg ž.hm. a deň počas 5 dní. 

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Podáva sa perorálne, rozpustený v pitnej vode alebo individuálne, zamiešaný v krmive. Po zamiešaní do 

krmiva ihneď spotrebovať!

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso hydiny a králikov 7 dní, mäso ošípaných a teliat 10 dní.

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rozpustení lieku: 

24 hodín. Po zamiešaní do krmiva ihneď spotrebovať. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred 

svetlom. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Vzhľadom k variabilite (časovej, zemepisnej) citlivosti baktérií na doxycyklín a vzhľadom ku skutočnosti, 

že sa jedná o liekovú formu určenú pre hromadnú medikáciu zvieratám, pred zahájením podávania lie-

ku, by mala byť v chove dokázaná citlivosť izolovaných mikroorganizmov na doxycyklín. Používanie lieku 

v rozpore so schváleným SPC, môže viesť k zvýšenému výskytu baktérií rezistentných na tetracyklíny. Aby 

liečba bola efektívna, je potrebné aby eradikácia cieľových patogénov prebiehala v kombinácii s osvedče-

ným prevádzkovými zootechnickými postupmi, napr. dodržiavanie správnej hygieny, dostatočné a efek-

tívne vetranie priestorov zvierat. Liečba infekcii spôsobených E. coli by mala byť podložena výsledkami te-

stov citlivosti vzhľadom na narastajúce percento rezistentních izolátov. Nádoby na medikáciu pitnej vody 

musia byť udržované v čistote. Denne pripravovať čerstvý roztok! Po manipulácii s liekom si dôkladne 

umyjte ruky vodou a mydlom. Ľudia so známou precitlivenosťou na tetracyklíny sa musia vyhýbať kontaktu 

s veterinárnym liekom. Pri zaobchádzaní s liekom nefajčite, ani nepite. Pri manipulácii s liekom by sa mali 

používať osobné ochranné pomôcky skladajúce sa z nepriepustných latexových alebo gumových rukavíc 

a jednorazového respiratora, ktorý vyhovuje norme EN149, aby sa zamedzilo inhalácii a kontaktu lieku s 

pokožkou. V prípade zasiahnutia pokožky umyjte postihnuté miesto vodou. Pri zasiahnutí očí liekom je 

potrebné oko dôkladne vypláchnuť prúdom čistej vody. Pokiaľ sa u vás objavia postexpozičné príznaky ako 

napr. vyrážky, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre požívateľa. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto lieku musia byť zlikvidované v súlade 

s platnými predpismi.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

08 / 2011
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ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

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 podáva-

nie mlieka a mliečnych výrobkov sa nedoporučuje.

VEĽKOSŤ BALENIA

15 g, 30x15 g, 40 g, 100 g, 1 kg 

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/0583/95-S
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premix na medikáciu krmiva

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Doxycyclini hyclas 50 mg

Pomocné látky: Acidum citricum (kyselina citrónová), 

 Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy)

INDIKÁCIE

Liečba sekundárnych bakteriálnych infekcií po vírusových ochoreniach ošípaných.

Ošípané: pneumónie, kolibacilóza, MMA syndróm.

KONTRAINDIKÁCIE

Nesmie sa podávať pri poruchách príjmu krmiva a nápojov, zvieratám gravidným a v laktácii, mláďatám 

v období rastu zubov. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Mierne gastrointestinálne problémy (nauzea, zvracanie, hnačky, meteorizmus), hypovitaminóza B a K, 

poškodenie a sfarbenie chrupu, spomalenia rastu dlhých kostí.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Ošípané: 

10 mg účinnej látky na 1 kg ž. hm. a deň počas 3 - 5 dní zamiešané do krmiva.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Perorálne, homogénne zamiešaný do krmiva, v sypkej a granulovanej kŕmnej zmesi.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso ošípaných 7 dní.

Hmotnosť v kg
Spotreba krmiva v kg/zviera 

a deň
Dávka DOXYGAL SP premix

5 - 17 0,38 - 0,84 2,6 - 4,0 kg/tonu KZ

17 - 70 1,50 - 2,40 2,2 - 5,8 kg/tonu KZ

70 - 110 2,65 - 3,20 5,2 - 6,8 kg/tonu KZ

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo do-

sahu detí. Čas použitelnosti po pridaní do krmiva: 3 mesiace. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom 

na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Podávanie do krmiva: medikované krmivo musí byť počas liečby jediným zdrojom prijímanej potravy.

Pri manipulácii s liekom sa doporučuje používanie ochranných rukavíc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 

POUŽÍVATEĽOV

4. 11. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

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.

VEĽKOSŤ BALENIA

1 kg, 10 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá .

Vydáva sa len na veterinárny predpis.    

Reg. č. SR : 96/077/04-S
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prášek pro přípravu perorálního roztoku

Doxycyclinum

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g přípravku obsahuje:

Léčivá látka: Doxycyclinum (ut Doxycyclini hyclas) 400 mg

Přípravek je nažloutlý homogenní prášek. 

INDIKACE 

Léčba níže uvedených infekcí vyvolaných gramnegativními i grampozitivními bakteriemi, citlivými na 

doxycyklin, včetně sekundárních bakteriálních infekcí po virových onemocněních:

Brojleři kura domácího: 

Chronická onemocnění dýchacích cest (Mycoplasma gallisepticum).

Kolibacilóza (Escherichia coli).

Prasata: 

Respirační infekce vyvolané Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacilus pleuropneu-

moniae a Bordetella brochiseptica.

Kolibacilóza (Escherichia coli).

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny nebo na některou z pomocných látek. 

Nesmí se podávat při poruchách příjmu krmiva a tekutin, zvířatům gravidním a v laktaci, mláďatům 

v období růstu zubů. Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mírné gastrointestinální problémy (nauzea, zvracení, průjmy, meteorismus), hypovitaminóza B a K, po-

škození a zbarvení chrupu, zpomalení růstu dlouhých kostí.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata, kur domácí (brojleři).

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Brojleři kura domácího: 

Obecná dávka: 25 mg doxycyklin-hyklátu/kg ž.hm. a den. 

Kontinuální podání: 25 mg doxycyklin-hyklátu/kg ž. hm. a den, což odpovídá 54,14 mg přípravku 

na 1 kg ž. hm. po dobu 3 -5 po sobě jdoucích dnů.

Při přípravě medikované vody by se mělo přihlížet k živé hmotnosti léčených zvířat a jejich den-

ní spotřebě vody. Příjem vody se může lišit v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, plemeni, 

klimatických podmínkách a způsobu chovu, proto je potřebné pro správné dávkování zohled-

nit aktuální situaci příjmu vody v chovu a provést výpočet požadované koncentrace přípravku 

v mg na litr pitné vody dle následujícího vzorce: 

Prasata: 

10 mg doxycyklin-hyklátu/kg ž.hm. a den což odpovídá 21,7 mg přípravku na 1 kg ž.hm. po dobu 5 po sobě 

jdoucích dnů v pitné vodě.

Léčebnou denní dávku se doporučuje rozdělit na dvě části.

Při přípravě medikované vody by se mělo přihlížet k živé hmotnosti léčených zvířat a jejich den-

ní spotřebě vody. Příjem vody se může lišit v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, plemeni, 

klimatických podmínkách a způsobu chovu, proto je potřebné pro správné dávkování zohled-

nit aktuální situaci příjmu vody v chovu a provést výpočet požadované koncentrace přípravku 

v mg na litr pitné vody dle následujícího vzorce: 

Aby bylo zajištěno správné dávkování přípravku, je třeba stanovit živou hmotnost co nejpřesněji. Příjem 

medikované vody závisí na klinickém stavu zvířat. Pro zajištění správného dávkování je nutno podat správ-

né množství přípravku prostřednictvím medikované pitné vody. 

Doporučuje se použít řádně kalibrovanou váhu při použití pouze části balení přípravku. Denní dávku je 

nutno přimíchat k pitné vodě tak, aby byla celá denní léčebná dávka přípravku spotřebována.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Perorálně, v pitné vodě, k okamžité spotřebě. Přípravek nelze použít pro přípravu medikované krmné smě-

si pro hromadnou aplikaci. 

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso prasat: 10 dnů.

Maso brojlerů kura domácího: 7 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

54,14 mg přípravku /kg 

živé hmotnosti/den

Průměrná živá hmotnost (kg) 

léčených zvířat

Průměrná spotřeba vody (l) na zvíře a den 

…. mg přípravku na litr 

napájecí vody

x

=

21,7 mg přípravku /kg 

živé hmotnosti/den

Průměrná živá hmotnost (kg) 

léčených zvířat

Průměrná spotřeba vody (l) na zvíře a den 

…. mg přípravku na litr 

napájecí vody

x

=



28 29

ZVLÁŠNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené po Exsp. Doba použitelnosti po prvním otevření 

obalu: 3 měsíce. Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

ZVLÁŠNÍ UPOZORNĚNÍ

Nádoby k medikaci pitné vody musí být udržovány v čistotě. Denně připravovat čerstvý roztok! Po použití 

přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. Při manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte a ne-

pijte. Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým 

přípravkem. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné pro-

středky skládající se z nepropustných latexových nebo gumových rukavic a jednorázového respirátoru, 

který vyhovuje normě EN149, aby se zamezilo inhalaci a kontaktu přípravku s pokožku. V případě zasažení 

pokožky omyjte potřísněné části kůže vodou. Při zasažení očí přípravkem je třeba zasažené oko ihned 

důkladně vypláchnout proudem čisté vody. Pokud se u vás projeví postexpoziční příznaky, jako např. kožní 

vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

ZVLÁŠNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být 

likvidován podle místních právních předpisů.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2011

INTERAKCE

Tetracykliny způsobují početné interakce s dvou a trojmocnými kovy v disociovatelné formě (Fe, Al, Cu, 

Mn, Mg, Ca), s kterými tvoří neúčinné cheláty s následnou ztrátou aktivity o 10-20%. Současné podávání 

mléka a mléčných výrobků se nedoporučuje.

Nepoužívat s baktericidními antimikrobiky jako jsou peniciliny a cefalosporiny z důvodu antagonistického 

působení.

VELIKOST BALENÍ

100 g, 1 kg, 10 kg

Pouze pro zvířata. 

Pouze na předpis veterinárního lékaře. 

Reg. č. ČR: 96/104/11-C
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ZLOŽENIE

Kolostrum 7 500 mg

Pivovarské kvasnice 20 000 mg

L-karnitín 2 000 mg

Kyanokobalamín 0,2 mg

Inositol 800 mg

Glycín 20 000 mg

Maltodextrín 6 000 mg

Vanilková aróma 4 000 mg

Vehikulum ad 100 g

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Športové holuby.

CHARAKTERISTIKA

Vysokoúčinný imunostimulačný a energetický prípravok určený pre holubov na posilnenie výkonnosti 

v záťažových situáciách. Prípravok pôsobí na báze kolostra, doplnený o pivovarské kvasnice, aminokyseli-

ny, vitamín B12 a maltodextrín. L-karnitín zvyšuje schopnosť znášať vyššiu fyzickú záťaž, zlepšuje využíva-

nie energie a zväčšuje svalovú hmotu, inositol ovplyvňuje nervový prenos a zvyšuje telesný výkon, glycín 

podporuje rast svalovej hmoty, pôsobí ako rýchly zdroj energie vo forme glukózy a posilňuje imunitu. 

Maltodextrín zas nezaťažuje trávenie, rýchlo sa štiepi na glukózu a je ideálnym cukrom počas výkonu 

a tesne po ňom. 

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Biely homogénny prášok.

OBLASŤ POUŽITIA

- Zabezpečuje prirodzenú imunitu organizmu, aktivizuje, reguluje a podporuje imunitný systém. 

- Optimalizuje zloženie črevnej mikrofl óry.

- Preventívne pôsobí proti vzniku zápalových črevných ochorení. 

- Reguluje transport železa v organizme. 

- Dodáva potrebné vitamíny a aminokyseliny. 

- Zvyšuje obsah L-karnitínu vo svaloch.

- Zvyšuje výkonnosť svalovej hmoty.

- Podporuje srdcovú činnosť. 

- Dodáva organizmu rýchlomobilizovateľnú energiu a zabezpečuje jeho vnútornú rovnováhu. 

- Pomáha pri strese a poruchách nervovej sústavy.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne v krmive s klíčkovým olejom. 

DÁVKOVANIE

Športové holuby: - na regulovanie výkonu počas závodnej sezóny: 

 5 g prípravku / 500 g krmiva, 3-4- krát počas 1 týždňa.

SKLADOVANIE

V chladničke pri teplote 2 - 8 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

VEĽKOSŤ BALENIA

75 g, 250 g

ČAS POUŽITEĽNOSTI

18 mesiacov

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

23. 12. 2011

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 082/VM/11-S
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injekčný roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka: Enrofl oxacinum 50 mg 

Pomocné látky: Propylénglykol, 1,3-butylénglykol, etanol 96 %, dihydrát edetanu disodného, hydroxid 

sodný, voda na injekcie  

INDIKÁCIE 

Teľatá: 

Bovinné respiračné ochorenia spôsobené Haemophilus somnus, Pasteurella multocida. 

Ošípané: 

Enteritis: E. coli, Metritis-mastitis-agalakcia syndróm (MMA) spôsobený E. coli, Klebsiella spp., Staphylo-

coccus spp.

Psy: 

Infekcie kože, tráviaceho, respiračného a urinárneho systému spôsobené E.coli, Salmonella spp., 

Pasteurella multocida., Staphylococcus intermedius.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nepodávať zvieratám trpiacimi poruchami CNS a chrupaviek.

Malým a stredným plemenám psov nepodávať do veku 2 - 8 mesiacov. 

U veľkých a obrovských psov by sa liek nemal používať do 12 a 18 mesiacov veku (alebo do ukončenia 

rastovej fázy). 

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Pri použití fl uorochinolónov v období rastu zvierat nemožno vylúčiť poškodenie kĺbov, prejavujúce sa zní-

ženou pohyblivosťou.

U psov a teliat sa môžu sporadicky vyskytnúť tráviace poruchy.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky, alebo vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, 

informujte vášho veterinárneho lekára.

CIEĽOVÝ DRUH 

Teľatá, ošípané, psy.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU    

Teľatá: 

2,5 mg enrofl oxacínu / kg ž. hm. (1 ml lieku na 20 kg ž.hm.) subkutánne, počas 5 dní. 

Maximálne podanie na jedno miesto je 5 ml.

Ošípané:

2,5 mg enrofl oxacínu/kg ž.hm. (1 ml lieku na 20 kg ž.hm.) intramuskulárne, počas 3 dní, pri MMA 1 - 2 dni.

Maximálne podanie na jedno miesto je 2,5 ml.

Psy:

5 mg enrofl oxacínu/kg ž.hm. (0,1 ml lieku na 1 kg ž.hm.) subkutánne, počas 3 - 5 dní.

Maximálne podanie na jedno miesto je 5 ml.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.

Fluorochinolóny sa majú používať len na liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa očakáva ich 

slabá odpoveď na liečbu inými druhmi antibiotík. 

Vždy, keď je to možné, používať fl uorochinolóny len na základe testu citlivosti.

Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných na 

fl uorochinolóny a môže znížiť účinnosť liečby inými chinolónmi v dôsledku možnosti skríženej rezistencie.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso a orgány: 

- ošípané 10 dní,

- teľatá 14 dní.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti uvedenom na etikete. Čas použiteľnosti po 1. otvorení vnú-

torného balenia: 28 dní. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu 

a dohľadu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA PRE KAŽDÝ CIEĽOVÝ DRUH

Malým a stredným plemenám psov nepodávať do veku 2 - 8 mesiacov. U veľkých a obrovských psov by sa 

liek nemal používať do 12 a 18 mesiacov veku (alebo do ukončenia rastovej fázy). 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA PRE OSOBU PODÁVAJÚCU LIEK ZVIERATÁM

V prípade náhodného injekčného samopodania vyhľadajte lekársku pomoc a praktickému lekárovi ukážte 

príbalovú informáciu alebo etiketu lieku.

INFORMÁCIA PRE LEKÁRA

Enrofl oxacín patrí do rovnakej skupiny fl uorochinolónových liečiv ako humánne liečivo, ciprofl oxacín. 

Otrava týmto liečivom je nepravdepodobná. V prípade predávkovania je potrebné poskytnúť prvú pomoc 

a zabezpečiť dekontamináciu postihnutej osoby. Liečba je symptomatická.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.
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DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 

POUŽÍVATEĽOV

2. 5. 2011

ĎALŠIE INFORMÁCIE

LIEKOVÉ INTERAKCIE A INÉ FORMY VZÁJOMNÉHO PÔSOBENIA

Súčasné podávanie chloramfenikolu, tetracyklínov, makrolidových antibiotík pôsobí antagonisticky. 

Nepodávať súčasne s nesteroidnými antifl ogistikami alebo s teofylínom.

Súčasné podávanie látok obsahujúcich horčík, hliník, vápnik, železo, zinok a meď znižuje resorpciu enro-

fl oxacínu, a tým jeho účinnosť.

VEĽKOSŤ BALENIA

10 ml.

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/014/01-S
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perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka: Enrofl oxacinum  100 mg

Pomocné látky: Glycerol, Čistená voda

INDIKÁCIE

Infekčné ochorenia respiračného, gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu - diarhoe, koliseptikémie,  

pasteurelóza, salmonelóza, mykoplazmóza, syndróm MMA, atrofi cká rinitída, infekcie rán a kože, sekun-

dárne infekcie po vírusových ochoreniach ošípaných, teliat, jahniat, kozliat, kurčiat a moriek.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepodávať gravidným a laktujúcim zvieratám a zvieratám trpiacim záchvatmi centrálneho pôvodu. Neod-

porúča sa podávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Po použití fl uorochinolónov v období rastu zvierat nemožno vylúčiť poškodenie kĺbov, prejavujúce sa  zní-

ženou pohyblivosťou. Ojedinele sa môžu vyskytnúť poruchy trávenia.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, teľatá, jahňatá, kozľatá, hydina (kura domáca, morka).

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka u ošípaných, teliat, jahniat, kozliat je pri ochoreniach: 

- Gastrointestinálneho traktu 2,5 mg enrofl oxacínu na kg ž. hm. počas 3 - 5 dní, to je 2,5 ml lieku 

Enrogal 100 mg/ml perorálny roztok na 100 kg ž. hm.

- Respiračného traktu a pri sekundárnych bakteriálnych  infekciách 5 mg enrofl oxacínu na kg ž. hm. 

počas 3 - 5 dní, to je 5,0 ml lieku Enrogal 100 mg/ml perorálny roztok na 100 kg ž. hm.

Hydina:

Všeobecná dávka je 5 mg enrofl oxacínu na kg ž. hm., t. j. 50 ml Enrogalu 100 mg/ml. 

perorálny roztok na 100 l pitnej vody počas 3 - 5 dní. 

V prípade zmiešaných infekcií, alebo chronickom priebehu infekcie starších vekových kategórií hydiny, 

ako aj následkom menšieho príjmu vody, sa odporúča dávka 10 mg enrofl oxacínu na kg ž. hm., t. j. 100 ml 

Enrogalu 100 mg/ml perorálny roztok na 100 l pitnej vody.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Perorálne, v pitnej vode alebo v nápojoch.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso ošípaných 5 dní, teliat, jahniat a kozliat  7 dní, kurčiat  9 dní, moriek 11 dní. 

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii lieku pod-

ľa návodu: 24 hodín. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. Uchovávať mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálni politiku. Fluorochinolóny používať len na 

liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmi 

antibiotík. Vždy, keď je to možné, používať fl uorochinolóny len na základe testu citlivosti. Použitie lieku 

v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných na fl uorochinolóny 

a môže znížiť účinnosť liečby inými chinolónmi v dôsledku možnosti skríženej rezistencie. V prípade 

priameho kontaktu lieku s pokožkou je potrebné postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. V prípade 

zasiahnutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody i pod viečkami minimálne 15 min. Pri užití lie-

ku vymyte ústnu dutinu dostatočným množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri podráždení vyhľadajte 

lekársku pomoc. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

15. 6. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Súčasné podávanie chloramfenikolu, tetracyklínov, makrolidových antibiotík a nesteroidných antifl ogistík 

pôsobí antagonisticky.

Súčasné podávanie látok obsahujúcich horčík, hliník,  vápnik, železo, zinok a meď znižuje resorbciu enro-

fl oxacínu, a tým jeho účinnosť.

VEĽKOSŤ BALENIA

100 ml, 1000 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvádzané na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis. 

Reg. č. SR:  96/0117/97-S
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plv.

ZLOŽENIE

1 g veterinárneho prípravku obsahuje:

Calcium 345 mg

Magnesium 26,1 mg

Natrium 3,78 mg

Chlorum 1,14 mg

Kalium 1,91 mg

Ferrum 0,545 mg

Silicium 0,490 mg

Zincum 0,00239 mg

aluminium, argentum, arsenicum, aurum, barium, beryllium bismuthum, borium, bromum, cadmium, 

carbonium, cerium, caesium, chromium cobaltum, cuprum, dysprosium, erbium, europium, fl uorum, 

gadolinium, gallium, germanium hafnium, holmium, hydrargyrum, indium, iodum, iridium, lanthanum, 

lithium, lutecium, manganum, molybdenum, neodymium, niccolum, niobium, osmium, palladium, pho-

sphorus, platinum, plumbum, praseodymium, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, scan-

dium, selenium, stannum, stibium, stroncium, sulfur, tantalum, tellurium, terbium, thallium, thorium, 

thulium, titanium, vanadium, wolfram, ytterbium, yttrium, zirconium

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Biely, šedobiely až béžový prášok.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Kone.

CHARAKTERISTIKA

Je určený pre kone ako doplnok výživy na optimalizáciu hladiny minerálov v tele zvierat. Je to unikátny 

multi-minerálny komplex získaný z morských rastlín žijúcich v ekologicky čistých miestach. Pozostáva z 

bioaktívneho vápnika a horčíka spolu so 70 stopovými prvkami, výnimočný ich biologickou dostupnosťou 

a bioaktivitou. Najvyššie zastúpenie v prípravku majú vápnik, horčík, draslík a sodík, ktoré sú hla-

vnými stavebnými prvkami organizmu, železo je prenášačom kyslíka v krvi; zinok má nezastupiteľné 

miesto v enzýmových systémoch, kremík je schopný viazať vodu a podporuje zabudovanie vápnika do 

kolagénovej matrice. Vďaka vyváženému obsahu stopových prvkov je maximálne stimulovaný nervovo-

svalový prenos, svalová kontrakcia a vodivosť nervov.

OBLASŤ POUŽITIA

- Veterinárny minerálny prípravok do krmiva.

- Zlepšenie zdravotného stavu kostí, pohybového a tráviaceho systému ako aj celého organizmu.

- Udržanie optimálnej hustoty kostnej hmoty, ktorá môže byť negatívne ovplyvnená (znížená) dlho-

dobou záťažou.

- Obdobie rastu žriebät.

- Intenzívna fyzická záťaž počas pretekov a tréningu.

- Prevencia karencie minerálnych látok a stopových prvkov.

- Obdobie sezónnych prác ťažných koní.

- Vhodný na podporu vytrvalostných výkonov.

- V rekonvalescencii po chorobe. 

SPÔSOB POUŽITIA

Dôkladne zamiešaný v krmive.

DÁVKOVANIE

15 g veterinárneho prípravku alebo jedna polievková lyžica na kus a deň, počas 20 dní

VEĽKOSŤ BALENIA

100 g, 250 g, 1 kg.

SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

ČAS POUŽITEĽNOSTI 

2 roky.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

3. 5. 2013

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

Schval. č. SR: 014/M/13-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Erythromycini thiocyanas 55 mg

Pomocné látky: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Saccharosum (sacharóza)

INDIKÁCIE

Infekčné ochorenia hydiny, ktorých pôvodcami sú hlavne mykoplazmy, stafylokoky, pasteurely, hemofi ly, 

chronická respiračná choroba hydiny - CRD, sínusitída a sinovitída kurčiat a mladých moriek.

KONTRAINDIKÁCIE

Pri dodržaní predpísaných podmienok dávkovania liek nie je kontraindikovaný.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe. Ak zistíte akékoľvek vedľajšie účinky, informujte vášho veterinárneho lekára.

CIEĽOVÝ DRUH 

Hydina.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka:

15 mg erytromycín tiokyanátu / kg ž. hm., každých 12 hodín.

Ochranno-liečebná a liečebná dávka:

Hydina:

400 g lieku na 100 l pitnej vody, počas 5 dní, ako jediný zdroj vody.

SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne, v pitnej vode.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Pri rozpúšťaní sa predpísaná dávka odporúča rozpustiť najprv v menšom objeme vody a potom doplniť a 

rozmiešať na príslušný objem.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso a vajcia hydiny 7 dní.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať v suchu. Uchovávať mimo dosahu detí. 

Čas použiteľnosti po rozpustení v pitnej vode 12 hodín.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Liek obsahuje antibioticky aktívnu látku, takže pri príprave roztoku je potrebné chrániť pokožku a sliznice 

pred priamym kontaktom s liekom. V prípade kontaktu je nutné postihnuté miesto umyť vodou. Liek sa 

môže používať počas znášky. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 

POUŽÍVATEĽOV

15. 2. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Erytromycín pôsobí antagonisticky s inými makrolidmi, linkosamidmi a chloramfenikolom, v dôsledku 

konkurenčnej väzby na rovnaké väzobné miesto.

Inhibuje cytochróm P-450, takže môže dochádzať k zvýšeniu plazmatických hladín liečiv metabolizova-

ných týmto systémom (napr. teofylín) a k následnému zvýšeniu ich plazmatických hladín a zosilneniu 

účinkov.

VEĽKOSŤ BALENIA

100 g, 1 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/0273/97-S
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injekčný roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka: (±)Cloprostenolum 0,250 mg

Pomocné látky: Chlorocresolum, Acidum citricum, Aqua pro injectione

INDIKÁCIE

Biotechnické :

- Synchronizácia a indukcia ruje jalovíc, kráv a kobýl.

- Indukcia a synchronizácia pôrodu prasníc.

Terapeutické: 

Dojnice

- Funkčné poruchy vaječníkov.

- Postpartálny a postservisný anestrus. (tichá ruja, nepravidelný cyklus, perzistencia žltého telieska, 

luteálna cysta)

- Postpuerperálne endometritídy, pyometra.

- Kombinovaná terapia folikulárnych cýst.

- Prerušenie normálnej a patologickej gravidity. (v prvej polovici gravidity)

Kobyly

- Anestrus (tichá ruja, perzistujúci anestrus, ukončenie pseudogravidity)

- Prerušenie normálnej a patologickej gravidity (v prvej polovici gravidity)

KONTRAINDIKÁCIE

Gravidné zvieratá, u ktorých nie je žiaduci abortus alebo pôrod. Spastické onemocnenia respiračného a 

gastrointestinálneho traktu.  

NEŽIADUCE ÚČINKY

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej infor-

mácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

CIEĽOVÝ DRUH 

Dojnica, jalovica, prasnica, kobyla.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Dojnice a jalovice:

- Indukcia a synchronizácia ruje – 2 ml i.m./zviera s insemináciou za 12 hodín od prvých príznakov ruje 

a reinsemináciou za 10-12 hodín. Ak sa ruja nedostaví, opakuje sa aplikácia 2 ml lieku i.m. na 11. deň 

 s následnou insemináciou o 72-76 hodín od druhej aplikácie bez ohľadu na vonkajšie prejavy ruje a 

reinsemináciou za 10-24 hodín.

Dojniciam sa liek aplikuje v ľubovoľnej fáze pohlavného cyklu v období 40 - 60 dní po pôrode a jalo-

viciam fyzicky a gynekologicky vyspelým.

- Funkčné poruchy vaječníkov – 2 ml i.m./zviera jednorázovo alebo opakovane ak sa nedostaví ruja na 

11. deň od prvej aplikácie s insemináciou za 72-76 hodín, prípadne reinsemináciou na druhý deň.

- Terapia luteálnych cýst – 2 ml i.m. / zviera jednorázovo najneskôr 10. deň po podaní HCG alebo 

LH-RH po diagnostikovaní žltého telieska. Ruja sa dostaví 3. deň po aplikácii. 

- Terapia endometritíd – 2 ml i.m./zviera s opakovanou aplikáciou na 11. deň. Terapiu možno podľa 

potreby doplniť intrauterinnou aplikáciou antibiotík a dezinfekčných roztokov. Vyliečené zvieratá 

možno na 14. deň od prvého podania inseminovať a reinseminovať.

- Prerušenie gravidity – 2 ml i.m/zviera jednorázovo.

Prasnice:

- Indukcia pôrodu – 0,7 ml i.m./zviera jednorázovo. Aplikácia lieku sa doporučuje od 111. dňa gravidi-

ty. Indukovaný pôrod sa dostaví za 20-24 hodín.

Kobyly:

- Indukcia a synchronizácia ruje – 1 ml i.m. / zviera jednorázovo. Najvhodnejšia doba aplikácie lieku 

cyklujúcim kobylám je 5. až 13. deň po ruji. 4.-6.deň po aplikácii sa doporučuje inseminovať.

- Anestrus a prerušenie gravidity – 1 ml i.m. / zviera jednorázovo.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Spôsob podania: Intramuskulárne.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso 24 hodín. 

Mlieko bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. Uchovávať mimo dosahu a 

dohľadu detí. Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: do 30 dní. Nepoužívať po dátume exspirácie 

uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Tehotným ženám sa nedoporučuje manipulovať s liekom. Pri manipulácii s liekom sa doporučuje chrániť 

kožu pred kontamináciou ochrannými rukavicami. Ženy, astmatici alebo osoby s bronchiálnymi alebo re-

spiračnými problémami by mali manipulovať s liekom len pomocou respirátora. Kontaminované miesta 

opláchnuť vodou a umyť mydlom.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 
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DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

12. 6. 2009

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Nie sú známe.

VEĽKOSŤ BALENIA

2 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/040/02-S
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perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

100 ml lieku obsahuje:

Účinná látka: Flumequine  5,00 g

Pomocné látky: Propylenglycolum / propylénglykol, Natrii hydroxidum / hydroxid sodný,

 Aqua purifi cata / čistená voda 

Svetložltý roztok.

INDIKÁCIE 

Ochorenia respiračného, gastrointestinálneho a močového traktu, sepsy, osteomyelitídy, bakteriálne der-

matitídy, vyvolané zárodkami citlivými na fl umequin (E.coli, Pasteurella spp., Salmonella spp., Proteus spp., 

Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Haemophilus spp., Staphylococcus aureus). 

KONTRAINDIKÁCIE 

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Výskyt vedľajších nežiadúcich účinkov po fl umequíne je relatívne nízky, môžu sa vyskytnúť gastrointesti-

nálne poruchy, ako napr. diarhoe, vomitus, nauzea. Väčšinou majú mierny priebeh a len niekedy je potreb-

né ich terapiu prerušiť. Nepriaznivý vplyv fl uorochinolónov na vývoj chrupavkovitých kostí u mláďat nebol 

pri fl umequine dokázaný. V tomto smere je jediným bezpečným liečivom z fl uorochinolónov. 

CIEĽOVÝ DRUH 

Hydina, králiky, teľatá, kozľatá, jahňatá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Hydina: 12 mg fl umequinu (0,24 ml Flumigalu) na kg ž.hm. a deň po dobu 3 - 5 dní v pitnej vode.

Prakticky:

Brojlery: 

vek menej ako 2 týždne : 1 ml Flumigalu na 1 liter vody

vek nad 2 týždne:  2 ml Flumigalu na 1 liter vody

Kurčatá na ďalší odchov: 

vek menej ako 6 týždňov: 1 ml Flumigalu na 1 liter vody

vek nad 6 týždňov:  2 ml Flumigalu na 1 liter vody

Králiky: 

20-25 mg fl umequinu (0,40 - 0,50 ml Flumigalu) na kg ž.hm. počas 3 - 5 dní. 

Prakticky: 4 ml Flumigalu na 1 liter vody.

Teľatá, jahňatá, kozľatá: 

12 - 15 mg fl umequinu (0,24 - 0,30 ml Flumigalu) na kg ž. hm. a deň, rozdeliť na polovicu ráno a večer 

počas 5 - 7 dní.

Prakticky: 4 ml Flumigalu na 15 kg ž.hm. denne počas 5 - 7 dní.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Spôsob podania lieku: Perorálne, v pitnej vode.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso teliat, jahniat, kozliat 5 dní. 

Mäso hydiny, králikov 2 dni. 

Liek sa nesmie používať pre terapiu nosníc, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii 

lieku podľa návodu: 24 hodín. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Liek má indikačné obmedzenia, to znamená, že by mal byť použitý len pre liečbu závažných infekcií, na zá-

klade klinických skúseností podporených diagnostikou pôvodcu ochorenia a zistenia jeho citlivosti k danej 

účinnej látke a rezistencie k bežným antibiotikám. Pri náhodnom požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším 

množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnuté miesto omyť 

vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody i pod viečkami 

minimálne 15 minút. Pri podráždení kože alebo očí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri inhalácii pri nalievaní 

vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

08 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Pri perorálnej aplikácii sa fl umequin nemá používať s antacidmi, s prípravkami s obsahom železa, medi, 

magnézia, alumínia alebo kalcia a to z dôvodu značného zníženia resorpcie, a tým i jeho sérovej koncen-

trácie. Môže mierne zvyšovať plazmatické hladiny xantínových derivátov (kofeín, teofylín, aminofylín). 

Nepodávať spolu s trimetoprimom a sulfónamidmi. Vo všeobecnosti sa doporučuje podávať fl uorochino-

lóny perorálne minimálne 2 hodiny po podaní antacíd.
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VEĽKOSŤ BALENIA

3x10 ml, 250 ml, 1000 ml

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Vydáva sa na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/0588/95-S
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injekčný roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 ml obsahuje: 

Účinné látky: Acidum nucleicum (stabilizovaný roztok sodnej soli kyseliny nukleovej)   100 mg 

 (odpovedá 10 mg organicky viazaného fosforu ) 

Pomocné látky: Methylparabenum/metylparabén, Ethylendiaminum/etyléndiamín, Ethanolum/etylalkohol,  

 Natrii hydroxidum/hydroxid sodný, Aqua pro injectione/voda pre injekcie 

Popis lieku: Hnedý až tmavohnedý číry až slabo opalizujúci roztok.

INDIKÁCIE

Roborans a tonikum :

 - Všeobecné poruchy látkovej výmeny,  najčastejšie v dôsledku jednostranného a nedostatoč- 

  ného kŕmenia.

 - Stavy slabosti a vyčerpanosti po prekonanej chorobe a ťažkých pôrodoch.

 - Obehová a srdcová slabosť.

 - Ochablá pohlavná činnosť a celková vyčerpanosť.

 - Podporná liečba pri terapii sterility.

 - Znížená životaschopnosť novorodeniat.

 - Poruchy výživy a vývoja mladých zvierat.

 - Karenčná výživa v jarných mesiacoch.

Poruchy vývoja a tvorby kostí :

 - Rachitis a osteomalácia.

 - Podpora zle sa hojacich zlomenín kostí  (tvorba callusu) v spojení s liečbou vitamínom D.

 - Tetanie a parézy súvisiace s narušením pomeru Ca, Mg a P pri liečbe vápnikom a horčíkom.

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe. Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto 

písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

CIEĽOVÝ DRUH

Hovädzí dobytok, ošípané.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Nárazová liečba: 10 – 50 ml  podľa druhu a  veľkosti zvierat. Liečba sa opakuje v krátkych intervaloch 

(1 až 2 dni) až do výrazného zlepšenia  zdravotného stavu.

Chronické ochorenia: Podľa veľkosti a zdravotného stavu zvierat sa každý druhý deň podá pre:

-   veľké zvieratá     5,0 - 15,0 ml,

-   malé zvieratá      0,5  -  3,0 ml.

SPÔSOB PODANIA

Intramuskulárne,  subkutánne.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Relatívne vysoké dávky od 10 ml do 50 ml (podľa druhu a veľkosti zvierat) sa doporučuje aplikovať s.c. 

alebo i.m. rozdelene na viac miest.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Čas použiteľnosti 2 roky.

Nepoužívať po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Prípadný mierny sediment v lieku  nie je na závadu.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto lieku musia byť zlikvidované v súlade 

s miestnymi právnymi predpismi.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

11 / 2013

ĎALŠIE INFORMÁCIE

INKOMPATIBILITY

Prítomnosť niektorých kovov (napr. Zn, Fe, Mg) vo fosforečnanoch  môže nepriaznivo pôsobiť na utilizáciu 

fosforu. Uvedené prvky vytvárajú s fosforom nerozpustné fosforečnany.

VEĽKOSŤ BALENIA

100 ml

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis!

Reg. č. SR: 99/05477-S



52 53

tablety pre psy

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 tableta obsahuje:

Účinné látky: 

Praziquantelum 50,0 mg

Pyranteli pamoas 150,0 mg

Fenbendazolum 200,0 mg

Pomocné látky:   Tabletovacie prísady:  Magnesii stearas /magnéziumstearát/, Talcum /mastenec/, 

Saccharum lactis /mliečny cukor/, Solani amylum / zemiakový škrob/

INDIKÁCIE

Nematodózy a cestodózy psov spôsobené parazitmi Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma cani-

num, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum a Meso-

cestoides spp..

KONTRAINDIKÁCIE

Neaplikovať súčasne s piperazínovými liekmi. Nepoužívať u psov mladších ako 2 týždne. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Neboli pozorované.

CIEĽOVÝ DRUH 

Psy.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Jedna tableta je jednorazovou dávkou na 10 kg živej hmotnosti.

Odporúča sa pravidelné odčervenie štyrikrát ročne.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva perorálne jednorazovo, vždy individuálne, buď na koreň jazyka alebo v obľúbenej potrave. 

Predchádzať poddávkovaniu z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, resp. nesprávneho po-

dania lieku.

OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívať po dátu-

me exspirácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pre zabezpečenie plného účinku a bezpečnosti lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a spôsob 

aplikácie. Zvlášť pri gravidných sukách je potrebné presné dávkovanie. Rezistencia parazitov voči akej-

koľvek skupine antihelmintík sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití antihelmintika príslušnej 

skupiny.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV 

1. 12. 2009

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Pyrantel pamoát pôsobí antagonisticky s piperazínovými liečivami.

VEĽKOSŤ BALENIA

Vrecko Alufan: 1x1 tbl., 5x1 tbl., 50x1 tbl., 100x1 tbl.

PVC blister: 4 x 1 tbl., 10 x 1 tbl., 5 x 10 x 1 tbl.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.   

Reg. č. SR: 96/011/01-S
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tablety pro psy

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 

1 kulatá, bleděžlutá tableta s půlící rýhou obsahuje:

Léčivé látky: 

Febantelum 150 mg

Pyranteli embonas 144 mg  (odpovídá 50 mg Pyrantelum)

Praziquantelum   50 mg

INDIKACE

Nematodózy a cestodózy psů způsobené parazity Toxascaris leonina, Toxocara canis (dospělci a pozdní 

vývojová stádia), Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis (dospělci), Echinococcus 

granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia spp. a Dipylidium caninum (dospělci a vývojová stádia).

KONTRAINDIKACE

Nepodávat současně s piperazinovými přípravky.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příba-

lové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučené dávkování:

15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu-embonátu a 5 mg praziquantelu na 1 kg ž.hm., 

tj. 1 tableta na 10 kg živé hmotnosti.

Štěňata a malí psi: 

¼ tablety na 0,5 - 2 kg ž. hm., ½ tablety na 2-5 kg ž. hm., 1 tableta na 5-10 kg ž. hm.

Střední a velcí psi: 

2 tablety na 10 - 20 kg ž. hm., 3 tablety na 20-30 kg ž. hm., 4 tablety na 30-40 kg ž. hm.

Tablety se mohou podávat přímo psům na kořen jazyka nebo v krmivu (s pamlskem). Hladovění před nebo 

po léčbě není nutné. Štěňata by měla být léčena od 2. týdne věku v intervalu 2 týdnů do stáří 12 týdnů. 

Kojící feny by měly být léčeny současně se štěňaty. Pravidelné odčervení psů by mělo být prováděno kaž-

dé tři měsíce na základě koprologického vyšetření. V případě silné infestace oblými červy je nutné léčbu 

zopakovat po 14 dnech.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Jednorázové perorální podání.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.

Tablety se mohou podávat přímo psům na kořen jazyka nebo v krmivu (s pamlskem). 

Vyhladovění před nebo po léčbě není nutné.

OCHRANNÁ LHŮTA 

Není určeno pro potravinová zvířata.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem. Nepoužívejte po 

uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Během gravidity použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lé-

kařem. Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakova-

ném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ U ZVÍŘAT

U štěňat a dospělých psů nejsou nutná dietní opatření.  Blechy jsou mezihostitelem tasemnice Dypylidium 

caninum. Opětovné zamoření tasemnicemi se určitě znovu objeví, jestliže nebudou potlačeni mezihosti-

telé, kterými jsou blechy. Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či ne-

správným podáním léku. Podání přípravku proti oblým červům u gravidních zvířat konzultujte 

s veterinárním lékařem. Při léčbě gravidních fen nepřekračujte uvedenou dávku.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ URČENÉ OSOBÁM, KTERÉ PODÁVAJÍ VETERINÁR-

NÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK ZVÍŘATŮM

- Po použití přípravku si umyjte ruce.

- V případě náhodného požití přípravku ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou infor-

maci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

- Lidé, kteří jsou citliví na některou z ingrediencí použitých v léku, by neměli manipulovat s tímto 

lékem.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAV-

KŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být 

likvidován podle místních právních předpisů.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2012

DALŠÍ INFORMACE: LÉKOVÉ INTERAKCE

Nepodávat současně s piperazinovými přípravky a organofosfátovými ektoparazitiky.
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VELIKOST BALENÍ

1 blistr po 4 tabletách (4 tablety)

1 blistr po 10 tabletách (10 tablet)

5 blistrů po 10 tabletách (50 tablet)

10 blistrů po 10 tabletách (100 tablet)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Reg. č. ČR: 96/038/10-C
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premix na medikáciu krmiva

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Ivermectinum 0,1 mg

Pomocná látka: Tritici amylum (pšeničný škrob), Calcii hydrogenphosphas (hydrogénfosforečnan vápenátý)   

INDIKÁCIE

Liek je indikovaný pri prevencii a eradikácii parazitov:

žalúdočné a črevné helminty:

- Ascaris suum (dospelé formy a F4)

- Ascarops strongylina (dospelé)

- Hyostrongylus rubidus (dospelé, L4)

- Oesophagostomus spp. (dospelé, L4)

- Strongyloides ransomi (dospelé)

pľúcne helminty:

Metastrongylus spp. (dospelé)

obličkové helminty: 

Stephanurus dentatus (dospelé, L4)

ektoparaziti: 

Haemathopinus suis, Sarcoptes scabiei var. Suis

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Ivermektín znášajú ošípané veľmi dobre. Podľa literárnych údajov je index bezpečnosti 10 - 30 násobok 

doporučenej terapeutickej dávky.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané s hmotnosťou do 100 kg.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH

Účinné dávkovanie ivermektínu je 0,1 mg/kg ž.h., počas 7 dní. Toto dávkovanie sa dosiahne: Pri individuál-

nej aplikácii dávkovaním 20 g Galmektinu premix na 20 kg ž. hm. po dobu 7 dní. Pri hromadnej aplikácii 

dávkovaním 20 kg Galmektinu premix do 1000 kg kŕmnej zmesi počas 7 dní.

Uvedené dávkovanie zabezpečuje aplikáciu minimálne 0,1 mg ivermektínu na 1 kg ž. hm. a deň pre 

ošípané s priemernou dennou spotrebou krmiva, ktoré zodpovedá 5% ich živej hmotnosti. Za účelom do-

siahnutia minimálnej dávky ivermektínu je potrebné pri nižšej spotrebe krmiva zvýšiť dávkovanie.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva zamiešaný v krmive.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso a vnútorné orgány liečených ošípaných 5 dní.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu a dohľadu detí. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pre účinnú látku lieku platia základné bezpečnostné opatrenia:

- Pri kontakte lieku s očami treba oči vyplachovať 15 min. pod tečúcou vodou, prípadne poskytnúť 

lekárske ošetrenie.

- Pri kontakte s pokožkou umývať postihnuté miesto mydlom a vodou počas 15 min.

- Pri inhalácii premiestniť postihnutého zo zamoreného prostredia. Pri sťaženom dýchaní je potrebné 

poskytnúť kyslík. Poskytnúť lekárske ošetrenie.

- Pri manipulácii s liečivom je potrebné používať základné ochranné pomôcky (rukavice, okuliare, 

prípadne aj rúšku). 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV     

03 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Nie sú známe.

VEĽKOSŤ BALENIA:

5 kg, 10 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.    

Reg. č. SR: 98/082/00-S
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premix na medikáciu krmiva

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Ivermectinum 0,15 mg (150 mg v 1 kg premixu)

Pomocné látky: Maydis amylum (kukuričný škrob), aróma

INDIKÁCIE

Preventívna a liečebná dehelmintizácia raticovej zveri pri výskyte larválnych štádií a dospelých foriem ne-

matód tráviaceho traktu (Ostertagia spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Trichostrongylus spp., 

Nematodirus spp., Haemonchus spp., Strongyloides spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Capil-

laria spp., u diviakov Ascaris suum) a pľúc (Capreocaulus capreoli, Müllerius spp., Dictyocaulus spp., Bicaulus 

spp., Metastrongylus spp.). Pôsobí na larválne štádia pri nosohltanovej (Cephenemyia spp., Pharyngomyia 

spp.) a podkožnej strečkovitosti (Hypoderma spp.), zákožkám a všiam.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH 

 Jeleň, daniel, mufl ón, srnec, kamzík, diviak.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU 

Jeleň, daniel, mufl ón, srnec, kamzík: 

0,2 mg účinnej látky /kg ž. hm. počas 2 dní. t. j. 5 kg GALMEKTIN 0,150 mg/g premix na medikáciu krmiva 

sa zamieša so 45 kg jadrového (zošrotovaného) krmiva. Takto pripravené krmivo sa podáva dva po sebe 

idúce dni ako jediné krmivo v množstve závislom na počte a hmotnosti zvierat pri krmítkach podľa uvede-

ného prepočtu pre jednotlivé druhy zvierat.

Druh zvieraťa Priemerná hmotnosť
Denná spotreba sypkého krmiva s GALMEKTIN

0,150 mg/g premix na medikáciu krmiva 

jeleň 75 kg 900 g 

daniel 50 kg 650 g 

mufl ón 30 kg 400 g 

kamzík 20 kg 320 g 

srnec 15 kg 200 g 

V prípade, že sa zvieratám nepodáva sypké jadrové krmivo, musí medikácii lieku predchádzať návyková 

fáza (najmenej 7-10 dni) na sypké šrotované jadrové krmivo, bez obsahu lieku GALMEKTIN 0,150 mg/g 

premix na medikáciu krmiva.

Diviak:

Diviakom sa liek podáva v dávke 0,1 mg ivermektinu na 1 kg ž. hm.

Odporúčané miešanie:

I. fáza – liek sa rozmieša v sypkom krmive v pomere 1:9

II. fáza – vzniknutá zmes sa následne zmieša so sypkým krmivom v pomere 1: 6,5

Krmivo pripravené uvedeným spôsobom sa podáva počas 5 – 7 dní v množstve 0,5 kg/10 kg ž. hm. a deň. 

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Aby sa zabezpečilo podanie správnej dávky, hmotnosť liečených zvierat, by sa mala stanoviť čo najpresnej-

šie. Ak sú zvieratá liečené spoločne, mali by byť liečené v skupinách podľa hmotnosti.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso a orgány jeleňa, daniela, srnca, mufl óna, kamzíka: 28 dní.

Mäso diviačej zveri: 14 dní. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete. Čas použiteľnosti veterinárneho lieku 

zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky. Čas použiteľnosti veterinárneho lieku po 1. otvorení: 3 mesiace. Čas 

použiteľnosti po zamiešaní do krmiva: 3 mesiace. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom.

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pre každý cieľový druh

Liek má byť v krmive homogénne zamiešaný. Rezistencia parazitov voči kterejkoľvek skupine anthelmin-

tík sa môže vyvinuť po častom a opakovanom použití anthelmintík rovnakej skupiny. Klinické prípady 

podozrivé na rezistenciu voči antihelmintikám ďalej sledovať použitím vhodných testov (napr.Test reduk-

cie počtu vajíčok). Tam, kde výsledky testov predvedčivo potvrdia rezistenciu na určité antihelmintikum, 

použiť antihelmintikum patriace do inej farmakologickej skupiny s odlišným mechanizmom účinku. Bol 

zaznamenaný výskyt rezistencie na makrocyklické laktóny (zahŕňajúce ivermektín) u Haemonchus spp. 

a Cooperia spp. u cieľových druhov zvierat, preto použitie lieku musí byť založené na lokálnej epidemiolo-

gickej informácii o citlivosti gastrointestinálnych nematód a odporúčaniach, ako obmedziť ďalšiu selekciu 

rezistencie na antihelmintiká.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA PRE OSOBU PODÁVAJÚCU LIEK ZVIERATÁM

V prípade výskytu nežiaducich príznakov vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre 

používateľov alebo obal lekárovi. Pri manipulácii s veterinárnym liekom sa vyhnite inhalácii prachu ako aj 

kontaktu s kožou a očami počas zamiešavania do krmiva. Počas manipulácie s liekom nefajčite, nejedzte 

ani nepite. Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky. Po ošetrení zvierat je vhodné zabrániť im 

v prístupe k voľným vodným plochám. 
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OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

28. 11. 2011

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 

Nie sú známe

VEĽKOSŤ BALENIA

5 kg, 10 kg

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.    

Reg. č. SR: 98/065/11-S
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injekčný roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka: Ivermectinum 10 mg 

Pomocné látky: glycerolformal, benzylalkohol, propylénglykol

Číry, svetložltý roztok.

INDIKÁCIE

Prevencia a liečba ekto- a endoparazitóz u cieľových zvierat.

Hovädzí dobytok

1. Oblé červy v žalúdku a čreve - Ostertagia spp. (vrátane inhibovanej O. ostertagi),

 Haemonchus placei (dospelé, L 3, L 4), Mecistocirrus digitatus (dospelé), 

 Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum radiatum (dospelé, 

 L3, L4), Nematodirus spp. (dospelé), Strongyloides papillosus (dospelé), 

 Bunostomum phlebotomum (dospelé, L 3, L4) a Toxocara vitulorum (dospelé).

2. Pľúcne červy– Dictyocalus viviparus (dospelé, L4 a inhibované štádiá).

3. Ostatné oblé červy – Parafi laria bovicola a Thelazia spp. (dospelé).

4. Podkožné strečky hovädzieho dobytka - Hypoderma spp. (parazitujúce štádiá).

5. Tropický podkožný strečok hovädzieho dobytka - Dermatofobia hominis

 (parazitujúce štádiá).

6. Fakultatívny pôvodcovia kožných myiáz - Chrysomya bezziana (parazitujúce štádiá).

7. Vši – Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus a Solenoptes capillatus, 

 Damalinia bovis.

8. Svrabovce – Psoroptes bovis (syn. P. communis var. bovis) a Sarcoptes scabiei var.bovis, 

 Chorioptes bovis.

9. Kliešte – Ornithodorus savigny, Boophilus microplus, B. decoloratus. 

Ovce

1. Oblé červy v žalúdku a čreve – Ostertagia circumcincta (dospelé, L3, L 4), 

 O. trifurcata (dospelé, L4), Trichostrongylus axei (dospelé), T. columbriformis (dospelé, L3, L4),

 T. vitrinus (dospelé), Nematodirus fi licollis (dospelé, L4), N. spathiger (L3, L4), 

 Cooperia curticei (dospelé), Oesophagostomum columbianum (dospelé, L3, L4), 

 Trichuris ovis, Chabertia ovina (dospelé, L3,L4), Oesophagostomum venulosum (dospelé), 

 Strongyloides papillosus (L3, L4) a Gaigeria pachyscelis (dospelé,L3, L4).

2. Pľúcne červy – Dictyocaulus fi laria (dospelé, L3,L4) a Protostrongylus rufescens

 (dospelé).

3. Nosové strečky – Oestrum ovis.

4. Zákožka svrabová – Sarcoptes scabiei a Psoroptes communis var. ovis a Psorergates ovis.

Ošípané 

1. Oblé červy v žalúdku a čreve – Ascaris suum (dospelé a L 4) - Hyostrongylus 

 rubidus (dospelé a L 4) Oesophagostomus spp. (dospelé a L 4), Strongyloides

 ransomi * (dospelé), Trichuris suis ** (dospelé).

* Galmektin inj. podaný prasnici pred pôrodom zabráni prenosu infekcie Strongyloides ransomi na 

ciciaky mliekom.

**  80 % účinnosť lieku proti T.suis.

2. Pľúcne červy – Metastrongylus spp. (dospelé).

3. Červy parazitujúce v obličkách – Stephanurus dentatus (dospelé a L4).

4. Vši - Haematopinus suis. 

5. Zákožky svrabové - Sarcoptes scabiei var. suis.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať v laktácii, pokiaľ je mlieko určené na konzum. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Bolestivosť a prechodný opuch v mieste vpichu (aplikujte max. 10 ml na jedno miesto – minimalizácia 

tohoto účinku). Lokálna reakcia zmizne bez liečby.

CIEĽOVÝ DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Hovädzí dobytok, ovce a ošípané.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU 

Hovädzí dobytok:

Dávka 1 ml na 50 kg ž. hm.(zodpovedá 0,2 mg ivermektínu na 1 kg ž. hm.).

Hovädzí dobytok postihnutý podkožnou strečkovitosťou:

Galmektin inj. účinkuje proti všetkým štádiám strečkovitosti hovädzieho dobytka. Dôležitý je však čas 

ošetrenia. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa podá ivermektín hneď po nálete strečkov. Ak sa to-

tiž zasiahnu larvy Hypoderma v čase, keď sa nachádzajú v životne dôležitých orgánoch, môžu spôsobiť 

u hostiteľa nežiaducu reakciu. Zasiahnutie Hypoderma lineatum v čase, keď sa nachádza v tkanive pečene, 

môže spôsobiť nafúknutie. Ak sa v čase liečby nachádza H. bovis vo vertebrálnom kanáli, môže zapríčiniť 

závraty alebo ochrnutie. Preto treba hovädzí dobytok ošetrovať pred alebo po období týchto vývojových 

foriem strečka.

Hovädzí dobytok ošetrený Galmektinom inj. v období náletu strečkov, možno znova ošetriť Galmektinom 

inj. v zimnom období v prípade výskytu endoparazitov (svrab, vši), a to bez rizika nežiaducich reakcií.

Hmotnosť 

zvieraťa 

/kg/

do 

50
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Dávka

/ml/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Hovädzí dobytok postihnutý fakultatívnymi pôvodcami kožných myiáz:

Po zistení lariev fakultatívnych myiáz u zvierat sa podá Galmektin inj.. Podanie je veľmi účinné proti lar-

vám do veku dvoch dní. Staršie, dospievajúce larvy sa môžu v ranách zjavovať ešte tri dni po ošetrení. 

Účinnosť injekcie pretrváva 14 dní po podaní. Galmektin inj. podaný v čase chovateľských zásahov, ako sú 

kastrácia, vypaľovanie značiek, chráni zvieratá pred napadnutím larvami fakultatívnych pôvodcov myiáz 

počas 14 dní po ošetrení.

Ovce: 

Dávka 0,5 ml na 25 kg ž. hm. U merinových oviec je potrebné presvedčiť sa, či ihla prešla vlnou a kožou, 

až potom aplikovať roztok. U psoroptového svrabu je potrebné aplikovať liek dva razy v rozmedzí 7 dní. 

Ošípané:

Dávka je 1 ml na 33 kg ž. hm. Presnosť dávkovania je dôležitá u mladých ciciakov, najmä o hmotnosti 

menej ako 16 kg, kde sa aplikuje menej ako 0,5 ml. 

Vhodné je použiť injekčnú striekačku s presnosťou dávkovania po 0,1 ml.

Pri hmotnosti nad 200 kg sa podáva 1,0 ml na každých 33 kg ž. hm.

POKYNY O SPRÁVNOM PODANÍ

Na zaistenie podania správnej dávky je potrebné stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne ako je to mož-

né a skontrolovať presnosť dávkovacieho zariadenia.

Pri hromadnom podávaní, vytvoriť skupiny zvierat podľa živej hmotnosti, aby sa zabránilo poddávkovaniu 

a lebo predávkovaniu lieku.

Galmektin 10 mg/ml injekčný roztok sa podáva pomocou automatickej alebo jednorázovej (suchej) injekč-

nej striekačky. Spôsob podania je výlučne formou subkutánne pomocou sterilnej striekačky a ihly (G 16, 

15 alebo 20 mm) pod voľnú kožu pred alebo za lopatku (hovädzí dobytok, ovce). U ošípaných sa podáva 

do oblasti šije.

Na jedno miesto neaplikovať viac ako 10 ml injekčného roztoku!

OCHRANNÁ LEHOTA

Hovädzí dobytok: Mäso a vnútornosti – 49 dní.

Ovce a ošípané: Mäso – 28 dní. 

Nepoužívať u zvierat produkujúcich mlieko na ľudský konzum.

Hmotnosť (kg) 25 50 75 100 125 150

Dávka (ml) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Hmotnosť (kg) 8 16 33 50 66 99 133 166 200

Dávka (ml) 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí!  Uchovávať pri teplote do 25  °C. Chrániť pred svetlom. Nepouží-

vať po dátume exspirácie uvedenom na etikete. Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 28 dní.             

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Liek nemá byť podaný intramuskulárne ani intravenózne!

Pred prvým ošetrením celého stáda sa odporúča urobiť biologickú skúšku na znášanlivosť na menšom 

počte zvierat. 

Predchádzať zvyšovaniu rizika vývoja rezistencie nasledovným postupom: 

- príliš častým a opakovaným používaním antihelmintík, predĺženou dobou podávania

- poddávkovaním (z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, nesprávnym podaním lieku 

alebo chybnou kalibráciou dávkovacieho zariadenia). 

Klinické prípady, podozrivé z rezistencie na antihelmintiká, by mali byť následne vyšetrené použitím 

vhodných testov (napr. Test redukcie počtu vajíčok). V prípadoch, kde výsledky testov presvedčivo po-

tvrdia rezistenciu na určité antihelmintikum, použiť antihelmintikum patriace do inej farmakologickej 

skupiny s odlišným mechanizmom účinku.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. Obaly a zvyšky obsahu majú byť bezpečne zlikvidované (spálením), 

lebo voľný ivermektín by mohol negatívne vplývať na niektoré vodné organizmy a ryby.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV     

12. 4. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 

Interakcia po spoločnom podaní benzodiazepínu a ivermektínu: následkom zvýšenia aktivity GABA v moz-

gu sa zvýši toxicita.

VEĽKOSŤ BALENIA

20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml

Nie všetky balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis! 

Reg. č. SR: 96/002/03-S
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ZLOŽENIE

Glucosum monohydricum 100 g v 100 g prípravku

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Všetky druhy zvierat.

CHARAKTERISTIKA

Perorálny vodorozpustný prášok s obsahom glukózy, určený na podporu fyzickej kondície, zdravotného 

stavu a výživy zvierat.

POPIS PRÍPRAVKU

Kryštalický jemný biely prášok, sladkej chuti, bez zápachu.

OBLASŤ POUŽITIA

- Pri zvýšených fyzických a športových výkonoch zvierat.

- Poruchy činnosti pečene.

- Po šoku ako zdroj energie.

- Pri častých hnačkách a zvracaní.

- Po ťažkých pôrodoch a otravách.

- Schutňovadlo do krmiva a nápojov.

KONTRAINDIKÁCIE

Hyperglykémia, acidóza.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne, zamiešaný v krmive alebo rozpustený vo vode, mlieku a čaji.

DÁVKOVANIE

0,5 - 1 g / kg ž.hm.

SKLADOVANIE

Pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

VEĽKOSŤ BALENIA

400 g, 800 g, 5 kg, 10 kg.

UPOZORNENIE

Roztok prípravku je potrebné pripraviť v takom množstve, aby bol čo najskôr spotrebovaný. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

24 mesiacov.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

23. 7. 2010

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 234856/R/00-S
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tablety

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 tableta (250 mg) obsahuje:

Účinná látka: Fenbendazolum 10,0 mg

Pomocné látky: Calcii hydrogenophosphas dihydricus /hydrogénfosforečnan vápenatý dihydrát/, Cellulo-

sum microcrystallisatum / mikrokryštalická celulóza, Crosscaramellosum natricum / sodná soľ kroskarme-

lózy, Magnesii stearas / megnéziumstearát

INDIKÁCIE

Liek je indikovaný pri liečbe nematodóz zažívacieho traktu a dýchacieho aparátu okrasnej hrabavej hy-

diny, bažantov a holubov spôsobených parazitmi Syngamus trachea, Ascaridia galli, Ascaridia columbae 

a Capillaria spp.

KONTRAINDIKÁCIE

Liek sa neodporúča podávať holubom počas hniezdenia a preperovania.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH

Okrasná hrabavá hydina, bažanty, holuby.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Pre okrasnú hrabavú hydinu a bažantov 2 tablety na kus, pre holubov ½ - 1 tabletu na kus počas 2 - 3 dní.

Liek sa podáva perorálne, individuálne do zobáka.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva perorálne, individuálne do zobáka.

OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu detí. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh:

Pre zabezpečenie plného účinku lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a mechanizmus podania 

lieku. Pred aplikáciou HELMIGALu 10 tablety je vhodné holuby zbaviť trichomonózy. Liek je vhodné podá-

vať preventívne pred súťažami a výstavami.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, KTORÉ MÁ UROBIŤ OSOBA PO-

DÁVAJÚCA LIEK ZVIERATÁM:

Po použití lieku si umyte ruky. V prípade náhodného požitia lieku vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte 

písomnú informáciu pre používateľa alebo etiketu ošetrujúcemu lekárovi. Ľudia citliví na niektorú z ingre-

diencií použitých v lieku by nemali manipulovať s týmto liekom.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

03 / 2014

LIEKOVÉ INTERAKCIE A INÉ FORMY VZÁJOMNÉHO PÔSOBENIA

Nie sú známe.

VEĽKOSŤ BALENIA

1 x 100 tbl., 1 x 500 tbl.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Reg. č. SR: 96/057/01-S
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perorálny prášok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

Účinná látka: Fenbendazolum 2,50 g 

Pomocná látka: Calcii hydrogenophosphas dihydricus (dihydrát fosforečnanu vápenatého) ad 100,00 g

INDIKÁCIE

Ošípané a diviaky

Pôsobí na rod Oesophagostomum, na druhy Hyostrongylus rubidus, Trichocephalus suis, Ascaris suum 

a Stephanurus dentatus. Slabší je účinok na Strongyloides ransomi.

Hovädzí dobytok 

Pôsobí na celú škálu gastroenteronematód i na nematodira. Výborne pôsobí v prepatentnej fáze a na adul-

ty D.viviparus.

Rozsiahle intestinálne helmintózy u koní spôsobené druhmi Strongylus, Oxyuris egui a Parascaris equorum.

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH

Ošípané a diviaky, hovädzí dobytok, kone.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka

5 - 7,5 mg fenbendazolu / kg ž. hm. jednorazovo, účinnejšie je nižšie dávkovanie 2 - 3 mg / kg ž. hm. 

v intervaloch 24 hodín počas 3 - 5 dní.

Ošípané a diviaky:

Všeobecná dávka

5 mg fenbendazolu (t.j. 0,2 g lieku) / kg ž.hm. jednorazovo (Oesophagostomum spp., Ascaris suum).

Pri Trichuris suis 10 mg fenbendazolu (0,4 g lieku) / kg ž.hm. jednorazovo. 

Pri Hyostrongylus rubidus 15 mg fenbendazolu (0,6 g lieku) / kg ž.hm. jednorazovo. 

Pri Metastrongylus spp. 25 mg fenbendazolu (1,0 g lieku) / kg ž.hm. jednorazovo.

Pri individuálnom podaní 20 g lieku (1 balenie) / 100 kg ž.hm. jednorazovo.

Hovädzí dobytok:

Všeobecná dávka 

7,5 mg fenbendazolu (t.j. 0,3 g lieku) / kg ž.hm. jednorazovo pri dospelých aj vývojových formách pľúcnych 

a gastrointestinálnych nematód (Haemonchus spp., Cooperia spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Ne-

matodirus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Capillaria spp., Trichuris spp., Strongyloides spp. 

a pľúcnych nematód (Dictyocaulus viviparus).

Proti Fasciola hepatica 20 mg (0,8 g lieku) / kg ž.hm. opakovane 5 dní.

Kone:

Všeobecná dávka 

7,5 mg fenbendazolu (tj. 0,3 g lieku) / kg ž.hm. jednorazovo proti  pľúcnym a gastrointestinálnym nema-

tódom Oxyuris equi, Strongylus eguinus, Triodontophorus spp., Craterostomum spp., Oesophagodontus 

spp., Dictyocaulus arnfi eldi, Anoplocephala spp., Paranoplocephala mamillana.

Pri invázii pásomníc 10 mg fenbendazolu (0,4 g lieku) / kg ž.hm. počas 3 dní. 

Pri Parascaris equorum 10 mg fenbendazolu (0,4 g lieku) / kg ž.hm. jednorazovo. 

Pri tejto indikácii aj proti malým a veľkým strongyloidom (7,5 mg fenbendazolu / kg ž.hm.) sa odporúča 

aplikáciu zopakovať po 5 - 7 týždňoch.

SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne, v krmive len individuálne, ihneď spotrebovať.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek má byť dôkladne zamiešaný v krmive.

Všeobecné pravidlo: je nutné zabezpečiť, aby zvieratá úplne skonzumovali potravu zmiešanú s liekom. 

Aby to bolo možné docieliť, liečbu treba vykonať pri rannom kŕmení. Liek je vhodný na rutinnú terapiu 

a pre pravidelné preventívne odčervovanie. Preventívna odčervovacia liečba je účinná, keď sa liek použí-

va podľa programu uvážene prispôsobenému životnosti daných druhov hlístovcov (napr. očakávaný čas 

infekcie).

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso hovädzieho dobytka 14 dní, mäso ošípaných 5 dní, mlieko kráv 120 hodín. Nepoužívať u koní, kto-

rých mäso je určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Nepoužívať 

po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Po zamiešaní do krmiva ihneď spotrebovať.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Nie sú stanovené.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi.
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DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

15. 7. 2008

ĎALŠIE INFORMÁCIE

LIEKOVÉ INTERAKCIE A INÉ FORMY VZÁJOMNÉHO PÔSOBENIA

Nepodávať súčasne s bromsalánovými antifasciolikami.

VEĽKOSŤ BALENIA

1x20g, 20x20g, 1x1kg

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/0118/97-S
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premix na medikáciu krmiva

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Fenbendazolum 25 mg

Pomocná látka: Calcii hydrogenophosphas dihydricus (dihydrát fosforečnanu vápenatého)

Šedobiely prášok.

INDIKÁCIE

Ošípané a diviaky 

Pôsobí na Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus, Trichocephalus suis, Ascaris suum, Metastrongylus 

spp. a Stephanurus dentatus. Slabší je účinok na Strongyloides ransomi.

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe. 

CIEĽOVÝ DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Ošípané a diviaky.

DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka je 5 - 7,5 mg fenbendazolu /kg ž.hm.jednorazovo.

Jednora-
zová dávka 

pre:

Váhová 
kategória

v kg

Spotreba 
krmiva

v kg/kus
a deň

Dávka lieku HELMIGAL 25 mg/g premix pri indikáciách

Oesopha-
gostomum 

spp., Ascaris 
suum v kg/

tonu KZ 
(5 mg úč. l./

kg ž. hm.)

Trichuris suis 
v kg/tonu KZ 
(10 mg úč. l./

kg ž. hm.)

Hyostrongy-
lus rubidus 

v kg/tonu KZ 
(15 mg úč. l./

kg ž. hm.)

Metastrongy-
lus spp. v kg/

tonu KZ 
(25 mg úč. l./

kg ž. hm.)

Ošípané

5 - 17 0,38 - 0,84 2,60 - 4,00 5,20 - 8,00 7,80 - 12,00 13,00 - 20,00

17 - 70 1,50 - 2,40 2,20 - 5,80 4,40 - 11,60 6,60 - 17,50 11,00 - 29,00

70 - 110 2,65 - 3,20 5,20 - 6,90 10,40 - 13,80 15,60 - 20,70 26,00 - 34,50

Prasnice 

nezapuste-

né a prasné

105 - 220 2,4 8,75 - 18,30 17,50 - 36,60 26,25 - 54,90 43,75 - 91,50

SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne, homogénne zamiešaný do kŕmnej zmesi.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva homogénne zamiešaný do kŕmnej zmesi.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso ošípaných 5 dní.

PODMIENKY A SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu detí. Čas použiteľnosti: 2 roky. Čas použiteľnosti po zamiešaní do krmiva: 5 dní. Nepoužívať liek 

po uplynutí dátumu exspirácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA  

Pri požití lieku vymyte ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri kontakte lieku 

s kožou, omyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku pomoc. Pri 

inhalácii vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekár-

sku pomoc. Pri kontakte lieku s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vymývajte vodou 

minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

11 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 

Nepodávať súčasne s bromsalánovými antifasciolikami.

VEĽKOSŤ BALENIA

5 kg, 10 g

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 98/016/06-S
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perorálna suspenzia

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY
1 ml lieku obsahuje:
Účinná látka: Fenbendazolum 50 mg
Pomocná látka: Macrogolum 300 (makrogol 300), Polysorbatum 80 (polysorbát 80), Methylparabenum (metyl-
paraben), Silicii dioxidum colloidale (koloidný oxid kremičitý), Aqua purifi cata (čistená voda)

INDIKÁCIE
Prevencia a liečba helmintóz oviec, kôz, hovädzieho dobytka a koní spôsobených parazitmi: Oesophagos-
tomum spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Cha-
bertia spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus fi laria a viviparus, Neoascaris 
vitulorum a Moniezia spp., Strongylus eguinus, Ascaris spp., Oxyuris spp., Strongyloides spp..
V pastevných oblastiach sa odporúča pravidelná jarná a jesenná dehelmintizácia.

KONTRAINDIKÁCIE
Liek nesmie byť aplikovaný súčasne s bromsalanovými liekmi.

NEŽIADUCE ÚČINKY
Liek znášajú zvieratá výborne aj vo zvýšených dávkach. Pre fenbendazol je charakteristické, že nevyvoláva 
nežiaduce účinky ani keď je podávaný mladým, chorým alebo inak oslabeným zvieratám.

CIEĽOVÝ DRUH 
Ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU
Ovce a kozy 
Všeobecná dávka je 7,5 mg účinnej látky na kg ž. hm. jednorazovo, pri moniezióze a dictyokaulóze oviec je 
to 10 mg účinnej látky na kg ž.hm jednorazovo. Toto dávkovanie zodpovedá aplikácii nasledujúcich dávok 
lieku podľa živej hmotnosti zvierat:

Hovädzí dobytok a kone
Všeobecná dávka je 7,5 mg účinnej látky na kg ž. hm. jednorazovo; pri dictyokaulózach hovädzieho dobyt-

Ovce a kozy

Hmotnosť zvierat (kg)

Nematodózy (7,5 mg fenbenda-

zolu na kg ž.hm.)

Moniezióza, pneumohelmintózy 

(10 mg fenbendazolu na kg 

ž.hm.)

do 10 1,5 ml 2,0 ml

do 20 3,0 ml 4,0 ml

do 30 4,5 ml 6,0 ml

do 40 6,0 ml 8,0 ml

do 50 7,5 ml 10,0 ml

do 60 9,0 ml 12,0 ml

ka sa vyžaduje dávka 10 mg na kg ž. hm.. Toto dávkovanie zodpovedá aplikácii nasledujúcich dávok lieku 
podľa živej hmotnosti zvieraťa:

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ
Perorálne pomocou aplikátora. Pred použitím je potrebné liek dôkladne pretrepať.

OCHRANNÁ LEHOTA
Mäso hovädzieho dobytka, oviec a kôz 7 dní, mlieko 72 hodín.
Nepodávať koňom, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Chrániť pred mrazom.
Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA
Pre zabezpečenie plného účinku lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a spôsob aplikácie.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-
TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-
dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 
PRE POUŽÍVATEĽOV
11 / 2009

VEĽKOSŤ BALENIA
500 ml, 1000 ml, 5 l, 10 l
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.
Vvydáva sa na veterinárny predpis.
Reg. č. SR: 96/002/00-S

Hovädzí dobytok a kone

Hmotnosť zvierat (kg)

Nematodózy (7,5 mg fenbenda-

zolu na kg ž.hm.)

Moniezióza, pneumohelmintózy 

(10 mg fenbendazolu na kg 

ž.hm.)

do 40 6 ml 8 ml

do 80 12 ml 16 ml

do 120 18 ml 24 ml

do 160 24 ml 32 ml

do 200 30 ml 40 ml

do 300 45 ml 60 ml

do 400 60 ml 80 ml

do 500 75 ml 100 ml
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perorálny roztok

Retinoli propionas

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka: Retinoli propionas 625 000 IU

Pomocné látky: tokoferol alfa acetát, benzylalkohol, polysorbát 80, etanol 96%

Žltý, takmer číry až mierne opalizujúci roztok.

INDIKÁCIE 

Pri zvýšenej potrebe organizmu na vitamín A, ako je gravidita, laktácia a u mláďat v období rastu zvy-

šovanie hmotnosti ich tela. U mláďat domácich zvierat pri poruche rastu, látkového metabolizmu. Pri 

avitaminóze a hypovitaminóze A, ktoré sa prejavujú klinicky zlým rastom, hnačkami, ataxiou, parézami, 

excitáciou, kŕčami, zníženou plodnosťou, zníženou odolnosťou proti rozličným infekciám, keratomaláciou 

a xeroftalmiou. U hydiny pri zníženej produkcii vajec, zmenách na očiach a na slizniciach dýchacích ciest, 

poruchách vývoja kože, kožných orgánov a slizníc.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH 

Kravy, kobyly, prasnice, teľatá, žriebätá, odstavčatá, jahňatá, sliepky, kurčatá, mladé morky, morky, káčatá 

a húsatá, husi.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU 

25 ml lieku stačí pre:

Dávky zaisťujú potrebu vitamínu A pre organizmus zvierat počas 2 mesiacov. 

Gravidným zvieratám sa podávajú príslušné dávky dvakrát, a to 2 mesiace a 2 týždne pred pôrodom.

40 ks kráv alebo kobýl 4000 ks kurčiat

80 ks prasníc 2000 ks mladých moriek

60 ks teliat alebo žriebät 1000 ks moriek

150 ks odstavčiat alebo jahniat 1500 ks káčat alebo húsat

2000 ks sliepok 750 ks husí

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Roztok vitamínu sa zmieša s takým množstvom pitnej vody, čaju alebo mlieka, ktoré zvieratá čo najrých-

lejšie vypijú. Nádoby na podávanie sa majú udržiavať v čistote.

Nariedený roztok je treba chrániť pred priamym slnečným svetlom.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii 

lieku podľa návodu: 12 hodín. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Po požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri kontakte lieku 

s pokožkou sa odporúča postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekár-

sku pomoc. Pri inhalácii pri nalievaní sa odporúča postihnutého vyviesť na čerstvý vzduch. Pri vážnych 

problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiahnutia očí preplachujte dostatočným 

množstvom vody aj pod viečka minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

04 / 2011

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Interakcie nie sú známe. Pri súčasnom terapeutickom podaní vitamínu A a E sa účinok vitamínu A zvýši 

6-krát.

VEĽKOSŤ BALENIA

25 ml, 250 ml, 1000 ml

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Reg. č. SR: 96/0342/96-S
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perorálny roztok

Retinoli palmitas, Ergocalciferolum

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinné látky: Retinoli palmitas (vitamín A) 50 000 IU, Ergocalciferolum (vitamín D
2
)  24 000 IU

Pomocné látky: tokoferol alfa acetát, benzylalkohol, propylénglykol, polysorbát 80, čistená voda    

Bledožltý číry, až mierne opalizujúci roztok.

INDIKÁCIE 

Zvýšené nároky organizmu na vitamín A a D v období maximálneho rastu, gravidity alebo laktácie; dopl-

nenie vitamínových rezerv u mláďat po narodení, keď sa obsah vitamínov v mledzive a neskôr v mlieku 

rýchlo znižuje; avitaminózy a hypovitaminózy A a D prejavujúce sa klinicky zlým rastom, inapetenciou, 

zníženou plodnosťou, zníženou odolnosťou proti rôznym infekciám, krivicou ai. Osteomalácie a ostatné 

hypokalcemické stavy, podporne v priebehu infekčných a zápalových ochorení.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípaná, HD, kôň, ovca (jahňa), pes, mačka, kožušinové zvieratá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU   

Mláďatám a ostatným zvieratám je vhodné podávať liek v dvojmesačných intervaloch. 

Gravidným veľkým zvieratám podávať uvedené dávky lieku 2x: 8 týždňov a 3 týždne pred pôrodom počas 

2 - 3 dní. Gravidným malým zvieratám podávať počas 2-3 dní na začiatku poslednej tretiny gravidity.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne.

Zviera Dávka na 1 ks Zviera Dávka na 1 ks

Ošípané-prasnice 8 ml Pes, mačka 5 - 10 ml

Teľa, žriebä 10 ml Šteňa 2 - 5 ml

Krava, kôň 10 ml
Kožušinové zvieratá 0,5 - 1 ml

Jahňa, ciciak 3 ml

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva v takom množstve pitnej vody, ktoré zviera čo najrýchlejšie vypije. Zriedený roztok je treba 

chrániť pred priamym slnečným svetlom. Nádoby na medikáciu nápojov udržiavať v čistote. Dávkovanie 

je nutné presne dodržiavať.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii 

lieku podľa návodu: 12 hodín. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pri kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnuté miesto omyť vodou a mydlom. V prípade zasiah-

nutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody i pod viečkami minimálne 15 minút. Pri podráždení 

kože alebo očí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším 

množstvom vody a vyvolajte zvracanie. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

14. 5. 2013

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Pri súčasnom terapeutickom podávaní retinolu a tokoferolu sa účinok vitamínu A zvýši 6x. Farmakodyna-

mické interakcie sú spojené s nebezpečenstvom z predávkovania, ktoré sa prejavuje kalcinózou – uklada-

ním vápenatých solí v tkanivách.

VEĽKOSŤ BALENIA

25 ml, 250 ml, 1000 ml

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Reg. č. SR: 96/0343/96-S
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perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinné látky: Retinoli palmitas (vitamín A) 50 000 IU

 Colecalciferolum (vitamín D
3
) 24 000 IU

Pomocné látky: Tocoferoli alfa acetas / tokoferol alfa acetát, Alcoholum benzylicum / benzylalkohol, Propy-

lenglycolum / propylénglykol, Polysorbatum 80 / polysorbát 80, Aqua purifi cata / čistená voda

Takmer číry až mierne opalizujúci nažltlý roztok.

INDIKÁCIE 

Avitaminóza a hypovitaminóza A a D
3
 hydiny a exotického vtáctva. Pomalý rast, krivica, nechutenstvo, 

znížená odolnosť proti infekciám, znížená produkcia vajec a zhoršená kvalita škrupiny.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nie sú známe. 

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH 

Kurčatá, sliepky, morky, kačice, husi, holuby, exotické vtáctvo, kravy, kone, prasnice, žriebätá, ciciaky, jah-

ňatá, psy, mačky, kožušinové zvieratá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Zviera Dávka /ml/ Počet zvierat

Kurčatá 1 ml 10

Mladé morky 2 ml 10

Kačice do 4 týždňov 3 ml 10

Sliepky 2 ml 10

Morky 5 ml 10

Kačice 4 ml 10

Húsatá 3 ml 10

Holuby 1,5 ml 10

Husi 6 ml 10

Exotické vtáctvo: - preventívne

 - liečebne

6 kvapiek na 1 l vody

12 - 16 kvapiek na 1 l vody

Dávky kryjú potrebu vitamínu A počas 2 mesiacov. Pre zabezpečenie dostatočného prísunu vitamínu D
3
  je 

potrebné pokračovať podávaním lieku HYDROVIT D
3
 perorálny roztok.

Zvieratám v gravidite sa podáva liečivo dvakrát, a to dva mesiace a dva týždne pred očakávaným pôrodom 

v priebehu 2 dní. Mladým zvieratám sa podáva liečivo každý druhý mesiac.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva perorálne, počas 2 - 3 dní v takom množstve pitnej vody, ktoré zvieratá čo najrýchlejšie 

spotrebujú. Nariedený roztok je treba chrániť pred priamym slnečným svetlom.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii 

lieku podľa návodu: 12 hodín. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pri kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnuté miesto omyť vodou a mydlom. V prípade zasiah-

nutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody i pod viečkami minimálne 15 minút. Pri podráždení 

kože alebo očí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším 

množstvom vody a vyvolajte zvracanie. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

08 / 2010

Zviera Dávka /ml/

Krava, kôň 10 ml

Prasnica 8 ml

Žriebä 8 ml

Ciciak, jahňa 3 ml

Pes, mačka 5 ml

Šteňa 2 - 5 ml

Kožušinové zvieratá 0,5 - 1,0 ml



86 87

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Pri súčasnom terapeutickom podávaní retinolu a tokoferolu sa účinok vitamínu A zvýši 6x. Farmakodyna-

mické interakcie sú spojené s nebezpečenstvom z predávkovania, ktoré sa prejavuje kalcinózou – uklada-

ním vápenatých solí v tkanivách.

VEĽKOSŤ BALENIA

25 ml, 250 ml, 1000 ml

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Reg. č. SR: 99/0586/95-S
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perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinné látky: Retinoli palmitas (vitamín A) 50 000 IU, Colecalciferolum (vitamín D
3
) 5 000 IU, 

 Tocoferoli alfa acetas (vitamín E) 30 mg

Pomocné látky: Benzylalkohol, propylenglykol, polysorbát 80, čistená voda 

INDIKÁCIE

Prevencia a liečba hypovitaminóz A, D
3
 a E, hlavne pri zvýšených nárokoch organizmu na vitamíny:

- obdobie rastu, zvýšenie odolnosti a životaschopnosti mláďat

- rachitída, osteomalácia

- nutričná encefalomalácia (typická u kurčiat a moriek)

- svalová dystrofi a a svalová degenerácia mláďat (hlavne u káčat, húsat a mláďat veľkých hospodár-

skych zvierat - jahniat, teliat a ošípaných)

- exudatívna diatéza (hlavne u prasiat, teliat, hydiny)

- poruchy reprodukčných procesov zvierat

- u hydiny priaznivý vplyv na kvalitu škrupiny vajec, znášku, liahnivosť vajec a zvýšenie životaschop-

nosti vyliahnutých kurčiat

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH 

Hydina, vtáci, kôň, hovädzí dobytok, žriebä, teľa, ciciak, ovca, koza, prasnica, jahňa, pes, mačka.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Dávky uvedené pre hydinu a vtákov sa podávajú počas 2 - 3 dní a pokrývajú potrebu vitamínov A, D
3
 a E 

počas dvoch mesiacov.

Dávka na 1 deň

hovädzí dobytok, kôň 20 ml

teľa, žriebä, ošípaná 10 ml

ovca, koza, prasa, jahňa 2 - 4 ml

pes, mačka 0,5 - 5 ml

Dávka na 2 - 3 dni

Hydina a vtáci

kurence 2 000 ks 100 ml

sliepky 1 000 ks 100 ml

nosnice 800 ks 100 ml

holuby 1200 - 1500 ks 100 ml

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva perorálne, v takom množstve pitnej vody, mlieka alebo krmiva, ktoré zvieratá čo naj-

rýchlejšie spotrebujú. Nariedený roztok je potrebné chrániť pred priamym slnečným svetlom. Nádoby na 

medikáciu nápojov udržiavať v čistote. Dávkovanie treba presne dodržiavať.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii lieku 

podľa návodu: 8 hodín. Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Po požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri kontakte lieku 

s pokožkou sa odporúča postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekár-

sku pomoc. Pri inhalácii pri nalievaní sa odporúča postihnutého vyviesť na čerstvý vzduch. Pri vážnych 

problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiahnutia očí preplachujte dostatočným 

množstvom vody aj pod viečka minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlik-

vidované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

04 / 2011

VEĽKOSŤ BALENIA

25 ml, 250 ml, 1 l 

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

Reg. č. SR: 96/0344/96-S 
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perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka: Colecalciferolum (vitamín D
3
) 160 000 IU

Pomocné látky: Tocoferoli alfa acetas / tokoferol alfa acetát, Alcoholum benzylicum / benzylalkohol, 

Propylenglycolum / propylénglykol, Polysorbatum 80 / polysorbát 80, Aqua purifi cata / čistená voda

Takmer číry až mierne opalizujúci nažltlý roztok.

INDIKÁCIE 

Avitaminóza a hypovitaminóza D, pomalý rast, znížená odolnosť proti infekciám, zvýšené požiadavky or-

ganizmu na vitamín D v období rastu, najmä u brojlerov, znížená produkcia a znáškovosť vajec, zhoršená 

kvalita škrupiny, rachitis, osteomalácie, podpora rastu zaostalých mláďat.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nepodávať pri stavoch spojených s hypervitaminózou D.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH 

Kurčatá, brojlery, nosnice, kačice, morky, ciciaky, jahňatá, kozľatá, ošípané, ovce, kozy, žriebätá, teľatá, 

kravy, kone.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Horeuvedené dávky sa podávajú liečebne počas 2 - 3 týždňov, preventívne počas najmenej 6 - 8 týždňov. 

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa aplikuje perorálne, hydine v pitnej vode, ostatným zvieratám vo vhodnom nápoji alebo zamiešané 

v kašovitom krmive.

1 ml lieku je dávka pre: 800 ks kačíc

16 000 ks kurčiat do 4 týždňov 8 000 ks moriek do 4 týždňov

10 000 ks brojlerov do 4 týždňov 6 000 ks moriek od 4 do 8 týždňov

10 000 ks kurčiat od 4 do 8 týždňov 600 ks moriek

8 000 ks brojlerov od 4 do 8 týždňov 10 ks ciciakov, jahniat alebo kozliat

1 400 ks nosníc 5 ks ošípaných, oviec alebo kôz

5 000 ks kačíc do 4 týždňov 3 ks žriebät alebo teliat

4 000 ks kačíc od 4 do 8 týždňov 2 ks koní alebo kráv

Liečba hypervitaminózy spočíva v prerušení prísunu vitamínu D v diéte s nízkym obsahom vápnika. Hladi-

na vápnika v krvi potom klesá pomaly v priebehu niekoľkých mesiacov.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii 

lieku podľa návodu: 12 hodín. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pri kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnuté miesto omyť vodou a mydlom. V prípade zasiah-

nutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody i pod viečkami minimálne 15 minút. Pri podráždení 

kože alebo očí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším 

množstvom vody a vyvolajte zvracanie. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

08 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Nie sú známe.

VEĽKOSŤ BALENIA 

25 ml, 50 ml, 250 ml, 1000 ml

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Reg. č. SR: 99/0585/95-S
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perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka: Tocoferoli alfa acetas 300 mg 

Pomocné látky: Polysorbatum 80 (polysorbát 80), Dinatrii edetas (edetan disodný), Ethanolum 96% 

(etanol 96%), Propylenglycolum (propylénglykol) 

Žltý, číry až mierne opalizujúci roztok.

INDIKÁCIE 

Prevencia a liečba hypovitaminózy E, poruchy reprodukčných procesov zvierat, svalová dystrofi a a svalová 

degenerácia mláďat, zvýšenie odolnosti a životaschopnosti mláďat, nutričná encefalomalácia a exsudatív-

na diatéza hydiny, prasiat a kožušinových zvierat. U hydiny má priaznivý vplyv na znášku a liahnivosť vajec 

a zvýšenie životaschopnosti vyliahnutých kurčiat.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH 

Hovädzí dobytok, teľatá, hydina, kone, žriebätá, prasnice, ciciaky, odstavčatá, ovce, jahňatá, kožušinové 

zvieratá, psy.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

25 ml lieku stačí pre:

Zviera Počet Zviera Počet

Hovädzí dobytok 8 ks Ciciaky 100 ks

Kone 6 ks Odstavčatá 50 ks

Prasnice 15 ks Jahňatá 50 ks

Gravidné ovce 25 ks Sliepky 800 ks

Teľatá, žriebätá 25 ks Kurčatá 1 500 ks

V naliehavých prípadoch a na zvýšenie odolnosti zvierat voči infekčným ochoreniam možno dávku zopa-

kovať (2-krát týždenne počas 2 - 3 týždňov).

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Roztok vitamínu sa zmieša s takým množstvom pitnej vody, čaju alebo mlieka, ktoré zvieratá čo najrých-

lejšie spotrebujú. Nariedený roztok je treba chrániť pred priamym slnečným svetlom. Nádoby na mediká-

ciu nápojov musia byť udržované v čistote. Dávkovanie je nutné presne dodržiavať.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii 

lieku podľa návodu: 24 hodín. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pri náhodnom požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri 

kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnuté miesto omyť vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia 

očí preplachujte dostatočným množstvom vody i pod viečkami minimálne 15 minút. Pri podráždení kože 

alebo očí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri inhalácii pri nalievaní vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.  

Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

6. 5. 2013

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Niektoré liečivá (enterické sulfonamidy) alebo väčšie množstvo nenasýtených mastných kyselín sťažujú 

absorpciu vitamínu E.

Zviera Počet Dávka

Pes 1 ks 3 - 12 kvapiek

Morky 10 ks 1,5 - 2,0 ml

Dospelé nutrie 10 ks 2,0 - 2,5 ml
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VEĽKOSŤ BALENIA

25 ml, 250 ml, 1000 ml

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Reg. č. SR: 96/0616/95-S
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injekčný roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinné látky:  Tocoferoli alfa acetas 30 mg, 

 Natrii selenis anhydricus 2,2 mg

Pomocné látky:  Polysorbát 80, voda na injekciu

INDIKÁCIE 

Prevencia a liečba retencie sekundín, svalová slabosť, tremor a uľahnutie kráv po pôrode. 

Znížená plodnosť hovädzieho dobytka a ošípaných.

Slabosť po dyzentérii ošípaných.

Prevencia a terapia nutričnej svalovej dystrofi e mladých oviec, jahniat, teliat, ciciakov a žriebät.

Prevencia úhynu oviec pred bahnením a prežívanie jahniat pred odstavením.

Prevencia a liečba ďalších chorôb zapríčinených karenciou vitamínu E a selénu.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Nežiaduce účinky, znášanlivosť lieku sa sledovali po jednorazovom podaní terapeutickej dávky a dvojnásob-

nej terapeutickej dávky u rozličných druhov zvierat. Neboli zistené nežiaduce účinky lieku.

CIEĽOVÝ DRUH 

Jahňatá, mladé ovce, kravy, teľatá, žriebätá, ciciaky.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Druh zvieraťa
Množstvo lieku

liečebno-ochranné podanie liečebné podanie

Jahňa do 3 týždňov * 1 ml 2 ml

Jahňa od 3 týždňov * 2 ml 4 ml

Teľa, mladý dobytok, žriebä 10 ml / 100 kg ž.hm. 20 ml / 100 kg ž. hm.

Krava 3 týždne pred otelením 20 ml pro toto -

Ciciak * * 0,1 ml / 1 kg ž. hm. 0,2 ml / 1 kg ž. hm.

Pozn: podľa potreby podanie opakovať po 5 - 7 dňoch.

* V oblastiach defi citu selénu v potrave zvýšiť liečebné podanie o 1 - 2 ml.

** Pre možnosť predávkovania pri nepresnom dávkovaní ciciakom a jahňatám, treba použiť injekčnú                                                          

striekačku s presnosťou dávkovania 0,1 ml.

Dávkovanie je potrebné presne dodržiavať.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Intramuskulárne do krku, alebo subkutánne za lopatku po predchádzajúcej dôkladnej dezinfekcii miesta 

vpichu. 

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso a orgány 7 dní, mlieko bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete. Čas použiteľnosti po 1. otvorení vnútorné-

ho obalu: 28 dní, pri skladovaní v chladničke pri teplote 2 - 8  °C. Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred 

svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

- Pred hromadnou aplikáciou urobiť biologický pokus. Pri alergických prejavoch podať antihistaminikum. 

- Výdaj lieku je viazaný na predpis veterinárneho lekára, aplikovať ho smie len veterinárny lekár (od-

borne spôsobilá osoba).

- Ku kontaktu používateľa s liekom môže dôjsť len pri nehode; rozbitie liekovky a vyliatie obsahu alebo 

pri neopatrnej manipulácii s injekciou pri aplikácii, pričom dôjde k samoinjikácii lieku.

- Pri kontakte substancie s kožou je vhodné postihnuté miesto omyť vodou a mydlom. 

- Pri kontakte substancie s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vymývajte vodou 

minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

- Pri samoinjikácii vyhľadajte lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

02 / 2014

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 

U novorodených prasiat nepodávať súčasne parenterálne lieky obsahujúce železo.

VEĽKOSŤ BALENIA: 

50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/006/01-S
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perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

V 1 ml obsahuje:

Účinné látky: Tocoferoli alfa acetas 0,060 g 

 Natrii selenis pentahydricus 0,004 g

Pomocné látky: Alcoholum benzylicum / benzylalkohol, Propylenglycolum / propylénglykol, 

Polysorbatum 80 / polysorbát 80, Aqua purifi cata / čistená voda.

INDIKÁCIE 

Prevencia a terapia nutričnej svalovej dystrofi e jahniat a teliat, encefalomalácie a exudatívne diatézy 

hydiny, prevencia výskytu retencie sekundín kráv a ďalších ochorení hospodárskych zvierat súvisiacich 

s karenciou vitamínu E a selénu.

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nežiaduce účinky a znášanlivosť lieku sa sledovali po jednorazovom podaní terapeutickej dávky a dvojná-

sobnej terapeutickej dávky a u rozličných druhov zvierat. Neboli zistené nežiaduce účinky lieku.

CIEĽOVÝ DRUH

Ošípané (prasiatka), jahňatá, teľatá, kravy, hydina.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Aplikáciu je potrebné zopakovať o 7 dní.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva perorálne v takom množstve pitnej vody, ktoré zviera čo najrýchlejšie spotrebuje.

zviera liečebno-ochranne liečebne

teľa (ml/100 kg ž.hm) 5 10

jahňa do 3 týždňov 0,5 ml 1 ml

jahňa nad 3 týždne 1 ml 2 ml

ošípané (prasiatka) 0,5 ml 1 ml

hov. dobytok (krava) pro toto 10 ml -

hydina na 10 l pitnej vody 25 ml 50 ml

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie 

uvedeného na obale. Po nariedení v pitnej vode spotrebovať do 12 hodín. Uchovávať mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Dávkovanie je potrebné presne dodržiavať. Zriedený roztok lieku chrániť pred priamym slnečným svetlom.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku  musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi.

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

7. 5. 2009

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Niektoré liečivá (enterické sulfonamidy) alebo väčšie množstvo nenasýtených mastných kyselín sťažujú 

absorpciu.

VEĽKOSŤ BALENIA

25 ml, 250 ml, 1 l

Len pre zvieratá. 

Len na predpis veterinárneho lekára!  

Reg. č. SR: 96/0733/96-S
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perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinné látky: Phytomenadionum (vitamín K
1
) 10 mg

Pomocné látky: benzylalkohol, propylénglykol, polysorbát 80, čistená voda       

Mierne opalizujúci žltý roztok.

INDIKÁCIE  

Ochorenia sprevádzané zvýšeným krvácaním vplyvom zníženej zrážanlivosti krvi, hlavne u hydiny (hemo-

ragické enteritídy, alimentárne intoxikácie, podporná liečba pri kokcidióze), krvácavé stavy novorodených 

mláďat, intoxikácia mäsožravcov po použití kumarinových  prípravkov.

KONTRAINDIKÁCIE 

Cholestatický ikterus.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Pri doporučenom dávkovaní neboli zistené nežiaduce účinky v priebehu celého testovania účinnosti a ne-

škodnosti lieku.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej infor-

mácii, informujte vášho veterinárneho lekára. 

CIEĽOVÝ DRUH 

Kurča, bažant, morka, ošípaná, pes.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU       

Kurča a bažant:

do 4 týždňov 1 - 2 ml/100 ks

nad 4 týždne 0,5 - 1 ml/100 ks

Morka: 

do 4 týždňov 1,5 - 3 ml/100 ks

nad 4 týždne 1 - 1,5 ml/100 ks

Ošípaná: 

do 10 kg ž.hm. 0,5 - 5 ml/100 ks

nad 10 kg ž.hm. 1 - 3 ml/100 ks

Pes: 

1 ml pro toto

Pes (ako antidotum) jednorazovo 5 ml pro toto.

Nižšia hodnota zodpovedá preventívnemu dávkovaniu s aplikáciou po dobu 2-4 týždňov; vyššia hodnota 

zodpovedá spodnej hranici liečebných dávok s priemernou aplikačnou dobou 5 dní u vtákov a 1-3 dni 

u cicavcov. Liečebné dávky je možné zvýšiť až na dvojnásobok.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva perorálne, v takom množstve pitnej vody, ktoré  zvieratá čo najrýchlejšie spotrebujú.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii 

lieku podľa návodu: 12 hodín. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Po požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri kontakte lieku 

s pokožkou sa odporúča postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Pri podráždení kože ako aj po náhodnej 

aspirácii, ak príznaky podráždenia neodznejú do 15 minút, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú 

informáciu pre používateľa alebo obal lekárovi. Pri inhalácii pri nalievaní sa odporúča postihnutého vy-

viesť na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiah-

nutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody aj pod viečka minimálne 15 minút. Pri podráždení 

vyhľadajte lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ  INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

14. 5. 2013

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Riziko hemolytických účinkov sa môže zvýšiť v kombinácii so  sulfónamidmi.

VEĽKOSŤ BALENIA:  

25 ml, 50 ml, 250 ml, 1000 ml

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Reg. č. SR: 96/0732/96-S
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sol. pre zvieratá

ZLOŽENIE VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Natrii propionas 30,0 g

Propylenglycolum 25,0 g

Glycerolum  25,0 g

Acidum nicotinicum 1,0 g

Cobalti sulfas 0,005 g

Aqua purifi cata  ad 100,0 ml

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Hovädzí dobytok, dojnice, ovce, kozy, bahnice, hydina. 

INDIKAČNÁ SKUPINA

Ruminatoria.

CHARAKTERISTIKA

Prípravok pôsobí na báze glukoplastických a hepatoprotektívnych látok, ktoré vstupujú do portálneho 

obehu, účinne sú vychytávané pečeňou, ktorá je primárnym orgánom produkujúcim glukózu. 

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Číry naružovelý viskózny roztok.

OBLASŤ POUŽITIA

Hovädzí dobytok, ovce, kozy:

- Subklinické a klinické formy ketózy a acetonémie. 

- Poruchy hepatálnych funkcii a tuková degenerácia pečene. 

- Energetická disbalancia a hypoglykémia.

- Poruchy reprodukcie. 

Hydina:

- Aspergilomykóza vodnej a hrabavej hydiny (sliepok, moriek, husí a kačíc). 

SPÔSOB PODANIA

Podáva sa perorálne, zamiešaný v krmive alebo individuálne v náleve.       

DÁVKOVANIE

Liečebno-ochranne:

Hovädzí dobytok: 250 ml na kus a deň, v počiatočných ťažších prípadoch 500 ml na kus 2 x denne, počas 

2 - 5 dní. 

Ovce, kozy: 50 ml na kus a deň, 2 x denne, počas 2 - 5 dní. 

Aplikovať 5 - 10 dní pred pôrodom a minimálne 10 dní po pôrode.

Hydina: 500 ml / 99,5 l vody počas 10 dní. 

UPOZORNENIE

Pred aplikáciou dobre rozmiešať v krmive alebo nápoji. 

Uchovávať mimo dosahu detí.

SKLADOVANIE 

Pri teplote do 25 °C v suchu, chrániť pred svetlom.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

2 roky. Po nariedení v pitnej vode 24 hodín.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

29. 11. 2011

VEĽKOSŤ BALENIA

500 ml, 1000 ml, 5 l, 10 l

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 101/R/06-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

100 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Colistini sulfas 120 mil. IU

Pomocná látka: monohydrát laktózy

Prášková zmes bielej až nažltlej farby.

INDIKÁCIE

Prevencia a liečba infekčných enteritíd teliat, prasiat a hydiny. Gastrointestinálne infekcie vyvolané gram-

negatívnymi mikroorganizmami ciltlivými na kolistín: akútne a chronické hnačky, gastroenteritis, entero-

colitis, bacilárne dyzentérie.

KONTRAINDIKÁCIE

Hypersenzitivita na kolistín. Renálna insufi ciencia s oliguriou, súčasné podávanie látok s kurareformným 

účinkom (streptomycín, neomycín, polymyxín B, éter). Je kontraindikovaný v gravidite. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Teľatá, ošípané, hydina (kur domáci, morka).

DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka je 60 000 - 90 000 IU / kg ž.hm.

Liečebné a preventívne dávkovanie:

Teľatá a ošípané: 5 - 8 g lieku na 100 kg ž. hm., počas 3 - 5 dní.

Hydina: 5 - 8 g lieku na 100 kg ž. hm., alebo 5 - 8 g lieku na 10 l pitnej vody, počas 3 - 5 dní. 

SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne v pitnej vode, v krmive len individuálne, ihneď spotrebovať.

POKYN PRE SPRÁVNE PODANIE

V prípade používania automatických napájačiek je možné pripraviť 10 násobne koncentrovaný zásobný 

roztok a týmto medikovať pitnú vodu. Napr. 80 g lieku rozpustiť v 10 litroch pitnej vody a touto vodou 

medikovať 100 litrov pitnej vody.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso 2 dni, vajcia 0 dní.

PODMIENKY A SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí. 

Čas použiteľnosti: 2 roky.  Po rozpustení v pitnej vode 24 hodín. Po zamiešaní do krmiva spotrebovať ihneď. 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné upozornenia pre osoby podávajúce liek zvieratám

Liek obsahuje antibioticky aktívne látky, takže pri príprave medikovaného krmiva je potrebné chrániť po-

kožku a sliznice pred priamym kontaktom s liekom. V prípade kontaktu je nutné postihnuté miesto umyť 

vodou.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

20. 5. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE

Pôsobí synergicky so sulfonamidmi, tetracyklínmi a nitroimidazolmi. 

VEĽKOSŤ BALENIA

10 g, 1 kg

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/0272/97-S
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premix na medikáciu krmiva

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

100 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Colistini sulfas 120 mil. IU

Pomocná látka: monohydrát laktózy

Prášková zmes bielej až nažltlej farby.

INDIKÁCIE

Prevencia a liečba infekčných enteritíd prasiat a hydiny. Gastrointestinálne infekcie vyvolané gramnega-

tívnymi mikroorganizmami ciltlivými na kolistín: akútne a chronické hnačky, gastroenteritis, enterocolitis, 

bacilárne dyzentérie.

KONTRAINDIKÁCIE

Hypersenzitivita na kolistín. Renálna insufi ciencia s oliguriou, súčasné podávanie látok s kurareformným 

účinkom (streptomycín, neomycín, polymyxín B, éter). Je kontraindikovaný v gravidite. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Ošípané, kura domáca, morka.

DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka je 60 000 – 90 000 IU/ kg ž. hm.

Kura domáca, morka:

5-8 g premixu / 100 kg ž. hm. alebo 0,75 - 1,2 kg premixu / tonu krmiva.

SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne.

POKYN PRE SPRÁVNE PODANIE

Liek podávať homogénne zamiešaný do kŕmnej zmesi počas 5 - 7 dní.

Ošípané

Váhová kategória v kg Spotreba krmiva v kg / kus Dávka lieku v kg / tonu krmiva

5 - 17 0,38 - 0,84 1,5 - 1,7

17 - 70 1,50 - 2,40 1,0 - 2,3

70 - 110 2,65 - 3,20 2,0 - 2,75

105 - 220 2,40 3,5 - 7,33

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso 2 dni, vajcia bez ochrannej lehoty.

PODMIENKY A SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí. Čas použiteľ-

nosti: 2 roky. Použiteľnosť po zamiešaní do krmiva: 7 dní. Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie 

uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA PRE OSOBY PODÁVAJÚCE LIEK ZVIERATÁM

Pre účinnú látku lieku platia základné bezpečnostné opatrenia:

- Liek je viazaný na lekársky predpis veterinárneho lekára, takže s ním môžu manipulovať len vyškole-

né, profesionálne osoby.

- Pri manipulácii je potrebné používať ochranné rukavice a respirátor.

- Pri kontakte s pokožkou umývať postihnuté miesto mydlom a vodou počas 15 min.

- Pri kontakte lieku s očami treba oči vyplachovať 15 min. pod tečúcou vodou, prípadne poskytnúť 

lekárske ošetrenie.

- Kontaktné šošovky by mali byť odstránené pri prvých príznakoch začervenania očí alebo ich podráž-

denia. Šošovky by mali byť vybraté v čistom prostredí až po dôkladnom umytí rúk pracovníka.

- Pri inhalácii premiestniť postihnutého zo zamoreného prostredia. Pri sťaženom dýchaní je potrebné 

poskytnúť kyslík. Poskytnúť lekárske ošetrenie.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

17. 6. 2013

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 

Pôsobí synergicky so sulfonamidmi, tetracyklínmi a nitroimidazolmi. 

Pri súčasnom podávaní s aminoglykozidmi (neomycín, streptomycín, polymixín B), amfotericínom, cyklo-

sporínom je zvýšené riziko vzniku nefrotoxicity a ototoxicity. 

VEĽKOSŤ BALENIA

5 kg, 10 g

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č .SR: 98/013/06-S
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ZLOŽENIE

Acidum formicum 42 g

Acidum lacticum 26 g

Acidum propionicum 11 g

Acidum aceticum 11 g

Acidum citricum  3,5 g

Propylenglycolum ad 100,0 g

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Holub.

CHARAKTERISTIKA

Viaczložková tekutá zmes navzájom sa podporujúcich organických kyselín určená pre holubov ako do-

plnkové krmivo s okysľujúcim a ochranným účinkom. Kyslé prostredie spolu s antimikrobiálnym účinkom 

prípravku zastavujú rast patogénnych (choroboplodných) baktérií vo vode, krmive a organizme zvierat. 

Preventívne pôsobí proti chorobám (napr. kokcidióza, salmonelóza) a v organizme je zároveň využitý ako 

zdroj energie. Organické kyseliny sú ľahko stráviteľné a v organizme využité ako zdroj energie. Znižuje 

problémy tráviaceho traktu, zlepšuje stráviteľnosť bielkovín a minerálnych látok, má silný antibakteriálny 

účinok ako v krmive, tak aj v čreve. Znižuje riziká hnačkového ochorenia, má vplyv na aktivitu enzýmov 

a zlepšuje využiteľnosť živín. 

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Číry, slabožltý roztok.

OBLASŤ POUŽITIA

- Zníženie pH v žalúdku. 

- Zvýšenie produkcie enzýmov.

- Zastavuje rast patogénnych (choroboplodných) baktérií vo vode, krmive a organizme zvierat.

- Zníženie problémov zažívacieho traktu (GIT) zvierat a mláďat po odstave.

- Silný antibakteriálny účinok.

- Preventívne pôsobí proti chorobám (napr. kokcidióza, salmonelóza).

SPÔSOB PODANIA

V pitnej vode alebo dôkladne zamiešaný v krmive.

DÁVKOVANIE

Holuby: - 0,3 - 0,4% do pitnej vody - v závodnej sezóne - 2 krát do týždňa 

 - u mláďat 3 krát do mesiaca 2 dni v týždni 

SKLADOVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

VEĽKOSŤ BALENIA

250 ml, 1000 ml

ČAS POUŽITEĽNOSTI

24 mesiacov

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

15. 6. 2010

Len pre zvieratá.

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 8/R/10-S
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ZLOŽENIE

Enterococcus faecium 106 CFU

Thiamini hydrochloridum 0,8 mg

Pyridoxini hydrochloridum 0,8 mg

Cyanocobalaminum 1% 0,008 mg

Maltodextrinum 500,0 mg

Lactosum monohydricum ad 1,00 g

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Svetložltý homogénny prášok.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Holuby.

CHARAKTERISTIKA

Vodorozpustný prášok s obsahom živej probiotickej kultúry mikroorganizmu Enterococcus faecium a vi-

tamínov skupiny B určený do denného a pitného režimu závodiacich holubov a ako aditívum krmného 

a pitného režimu mladých a chovných holubov na podporu rastu a množenie prirodzenej črevnej mikrofl ó-

ry a inhibíciu rastu a množenia patogénnych mikroorganizmov. 

OBLASŤ POUŽITIA

- Podpora rastu a množenia črevnej mikrofl óry.

- Inhibícia rastu a množenia patogénnych mikroorganizmov.

- Po terapii gastrointestinálnych parazitóz a trichomonózy.

- Po enterálnej aplikácii bakteriostatických prostriedkov (antibiotiká, sulfónamidy, dezinfi ciencia). 

SPÔSOB PODANIA

Perorálne, rozpustený v pitnej vode.

DÁVKOVANIE

Všeobecne: 5 g lieku sa rozpustí v 2 litroch pitnej vody a podáva sa počas 5 - 7 dní ako jediný nápoj. 

V závodnej sezóne: 5 g lieku / 1 - 1,5 litra pitnej vody počas 2 - 3 dní, v nasledujúci deň po aplikácií preven-

tívneho podania lieku proti trichomoniaze alebo iného liečiva.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

18 mesiacov

VEĽKOSŤ BALENIA

10 g, 10x10 g, 100 g

SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 - 8 °C, v suchu, v pôvodných obaloch. Chráňte pred svetlom. Ucho-

vávať mimo dohľadu a dosahu detí.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

3. 5. 2013

Len pre zvieratá.

Bez predpisu  veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 065/P/06-S



112 113

ZLOŽENIE

Zmes schutňujúcich látok a hnedých rias 14 g

Enterococcus faecium 108 CFU

Maltodextrin ad 100 g

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Holub.

CHARAKTERISTIKA

Prírodná náhrada antibiotických prípravkov na podporu rastu s prebiotickým a probiotickým účinkom 

v práškovej forme, určená pre holubov. Prípravok účinkuje na báze živej probiotickej kultúry mikroorga-

nizmu Enterococcus faecium v kombinácii so zmesou schutňujúcich prírodných látok, obsahujúcou pre-

biotikum - hnedé riasy, koreniny - cesnak, fenikel, bazalku, škoricu a esenciálne oleje - tymiánu a anízu. 

Morské riasy absorbujú z mora minerály, preto obsahujú rozmanité minerálne látky a stopové prvky sú 

vynikajúcim zdrojom vápnika, železa, vitamínov A, C a E, bielkovín a esenciálnych kyselín. Cesnak svojim 

obsahom v prípravku pomáha pri čistení organizmu známym fungicídnym, baktericídnym a antiparazitár-

nym účinkom, aníz a bazalka podporujú trávenie, chuť do jedla a posilňujú žalúdok, fenikel je bohatým 

zdrojom draslíka, pozitívne pôsobí pri pľúcnych chorobách, pomáha pri kašli a mierni bolesti. Pôsobí proti 

zápalu očí a posilňuje zrak. Tymián pôsobí antibakteriálne, hlavne pri ochorení dýchacích ciest, podporuje 

vylučovanie vnútorných sekrétov a vykašliavanie. Škorica podporuje trávenie, prinavracia chuť do jedla, 

pôsobí proti hnačke. 

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Hnedošedý jemný homogénny prášok.

OBLASŤ POUŽITIA

- Úprava črevnej mikrofl óry.

- Zníženie rastu a množenia patogénnych mikroorganizmov.

- Podpora sekrécie tráviacich štiav.

- Znižovanie výskytu dýchacích ochorení.

- Zlepšenie špecifi ckej aj nešpecifi ckej obranyschopnosti organizmu.

- Povzbudenie imunitného systému.

- Antibakteriálny účinok.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne, dôkladne zamiešaný v krmive.

DÁVKOVANIE

5 g prípravku / kg krmiva.

SKLADOVANIE

Uchovávať v chladničke pri teplote 2 - 8 °C, chrániť pred svetlom.

VEĽKOSŤ BALENIA

250 g

ČAS POUŽITEĽNOSTI

18 mesiacov

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

15. 6. 2010

Len pre zvieratá.

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 9/R/10-S
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ZLOŽENIE

Iodum 5,00 g

Kalii iodidum 10,00 g

Natrii molybdenas 0,006 g

Ferri ammonii citras 5,00 g

Cobalti sulfas 0,003 g

Aqua purifi cata ad 100,00 ml

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT 

Športové holuby.

CHARAKTERISTIKA

Kombinovaný prípravok vo forme roztoku určený na podporu výkonu, zlepšenie zdravia a vitality, posil-

nenie imunitného systému závodných holubov. Obsahuje jód, ktorý sa podieľa na podpore činnosti štítnej 

žľazy a metabolizmu, železo svojou prítomnosťou podporuje tvorbu červených krviniek a tým aj oxidáciu 

krvi a tkanív.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Tmavohnedý roztok.

OBLASŤ POUŽITIA

- Podpora činnosti štítnej žľazy.

- V období rastu a vysokých športových výkonoch.

- Podpora transportu kyslíka a elektrónov.

- Regulácia nešpecifi ckej obranyschopnosti.

- Podpora tvorby energie.

- Detoxikácia voľných kyslíkových radikálov.

- Zvýšenie fyzickej zdatnosti a odolnosti voči infekciám.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne, rozpustený v pitnej vode.

DÁVKOVANIE

Na regulovanie výkonu počas závodnej sezóny: 2 ml lieku / 1 liter pitnej vody 2-3 krát týždenne.

Mimo závodnej sezóny, počas odchovu a preperovania: 0,5 ml / 1 liter pitnej vody počas celého roka.

VEĽKOSŤ BALENIA

250 ml

SKLADOVANIE

Pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. 

Mimo dosahu a dohľadu detí.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

36 mesiacov.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty. 

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

28. 7. 2011

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

Schval. č. SR: 067/M/06-S
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ZLOŽENIE

Origani oleum (70 %) 0,42 g

Methylparabenum

Butylhydroxytoluenum

Alcoholum benzylicum

Oleum rapae

Oleum helianthi F ad 100,00 ml

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Športové a poštové holuby.

CHARAKTERISTIKA

Prípravok Kolumbi Rep obsahuje výťažky éterických olejov z listov a kvetov rastliny Origanum vulgare spp. 

hirti, ktorý je vysoko účinný proti G+ aj G- mikroorganizmom, obzvlášť proti E. coli a Staphylococcus aureus, 

ďalej proti Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis a Rhizobium leguminosum. 

Karvakrol má antifungálnu a baktericídnu aktivitu proti Bacillus cereus a antioxidačnú aktivitu. Charakte-

ristická vôňa prípravku v krmive zlepšuje jeho príjem a utilizáciu.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Olejový roztok prírodných éterických silíc, žltej farby, charakteristickej vône po éterických siliciach.

OBLASŤ POUŽITIA

- Preventívne proti kokcidióze, trichomoniáze a iným gatrointestinálnym ochoreniam.

- Podpora dobrého zdravotného stavu poštových holubov počas pretekov a fyzickej záťaže.

- Zvyšuje plodnosť, životaschopnosť a rast mladých holubov.

- Udržuje vysokú fyzickú kondíciu poštových holubov.

- Podporuje imunitný systém a odolnosť proti stresu.

- Stimuluje chuť do jedla a zvyšuje konverziu krmiva.

- Zlepšuje kvalitu a vzhľad peria.

SPÔSOB PODANIA

Potrebné množstvo prípravku rovnomerne rozmiešať v predpísanom množstve krmiva.

DÁVKOVANIE

Športové poštové holuby: 

10 - 12 ml (1 polievková lyžica) sa rovnomerne rozmieša v 1 kg kŕmnej zmesi. V závodnej sezóne podávame 

prípravok 2 - 3-krát, každý druhý týždeň.

Mláďatám a chovným holubom podávame prípravok počas 2 - 4 dní, v mesačných časových intervaloch.

VEĽKOSŤ BALENIA

500 ml

SKLADOVANIE

Pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Mimo dosahu a dohľadu detí.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

18 mesiacov

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

28. 7. 2011

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

Schval. č. SR: 066/R/06-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Lincomycinum 110 mg

Pomocná látka: Glucosum anhydricum (glukóza bezvodá)

INDIKÁCIE

- Liečba dyzentérie a mykoplazmovej pneumónie u ošípaných.

- Liečba anaeróbnych infekcií gastrointestinálneho traktu ošípaných a brojlerov 

 (nekrotická enteritída).

- Liečba mykoplazmatických infekcií hydiny a holubov.

KONTRAINDIKÁCIE

Liek nie je vhodný pre nosnice.

NEŽIADUCE ÚČINKY

U prasiat sa môže niekedy v prvých dvoch dňoch liečby objaviť hnačka alebo opuch anusu. Zriedka sa 

môže vyskytnúť sčervenanie kože a predráždené správanie. Tieto príznaky sa samé upravia za 5 - 8 dní bez 

potreby prerušenia liečby linkomycínom.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, hydina a holuby.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Ošípané: 

Všeobecná dávka je 5 - 10 mg linkomycínu, t.j. 45 - 90 mg lieku / kg ž.hm.

Použitie v pitnej vode:

450 - 900 g lieku / 1000 l pitnej vody je postačujúce pre cca 200 ošípaných o hmotnosti cca 50 kg. Podáva 

sa počas choroby a po vymiznutí príznakov ochorenia maximálne počas 10 dní.

Použitie v krmive:

Liečba mykoplazmovej pneumónie:

2 kg lieku / 1 tonu krmiva počas 7 - 10 dní.

Liečba dyzentérie ošípaných:

1 kg lieku / 1 tonu krmiva počas 7 - 10 dní.

Brojlery: 

Všeobecná dávka je 4 - 7 mg linkomycínu, t. j. 37 - 64 mg lieku / kg ž.hm..

Použitie v pitnej vode:

240 - 420 g lieku / 1000 l pitnej vody podávať po dobu 7 dní. Medikovaná pitná voda je jediný zdroj pitnej 

vody. Medikovanú vodu obnovovať každé 2 dni.

Individuálne: 

10 g balenie je dávka pre 1 ošípanú o hmotnosti 100 kg na 1 deň alebo pre medikáciu pitnej vody pre 150 

ks holubov na 1 deň.

SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne v pitnej vode alebo v krmive.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Medikácia pitnej vody koncentrovaným roztokom lieku - pracovný postup:

Brojlery: Koncentrovaný roztok sa pripraví rozpustením 240 - 420 g lieku v objeme napr. 10 l pitnej vody 

a ním sa medikuje 1000 l pitnej vody. Na medikáciu 2000 l pitnej vody sa pripraví koncentrát rozpustením 

480 - 840 g lieku v objeme napr. 10 l pitnej vody.

Ošípané: Na medikáciu 1000 l pitnej vody sa pripraví koncentrát rozpustením 550 g lieku v objeme napr. 

10 l pitnej vody, na medikáciu 2000 l pitnej vody sa rozpustí 1100 g lieku v objeme napr. 10 l pitnej vody, 

na medikáciu 3000 l pitnej vody rozpustením 1650 g v 10 l pitnej vody atď..

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso liečených zvierat pri použití lieku v pitnej vode - 5 dní. 

Mäso liečených zvierat pri použití lieku v krmive:

 - pri dávke 1 kg na 1 tonu krmiva - 1 deň

 - pri dávke 2 kg na 1 tonu krmiva - 6 dní

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. 

Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pre účinnú látku lieku platia základné bezpečnostné opatrenia:

- Pri kontakte lieku s očami treba oči vyplachovať 15 min. pod tečúcou vodou, prípadne poskytnúť 

lekárske ošetrenie.

- Pri kontakte s pokožkou umývať postihnuté miesto mydlom a vodou počas 15 min.

- Pri inhalácii premiestniť postihnutého zo zamoreného prostredia. Pri sťaženom dýchaní je potrebné 

poskytnúť kyslík. Poskytnúť lekárske ošetrenie.

- Pri manipulácii s liečivom je potrebné používať základné ochranné pomôcky (rukavice, okuliare, prí-

padne aj rúšku) 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

02 / 2010
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ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Terapeutická účinnosť linkomycínu je pozitívne ovplyvnená interakciou s imunitným systémom organiz-

mu tým, že preniká do fagocytov a tým podporuje intracelulárne usmrcovanie mikróbov.

VEĽKOSŤ BALENIA

10 g, 500 g, 1 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis. 

Reg. č. SR: 96/021/00-S
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perorálny prášok

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 

Natrii dihydrogenphosphas 1,562 g, Natrii hydrogencarbonas 1,562 g, Natrii propionas 18,750 g, Magnesii 

oxidum 3,125 g, Calcii carbonas 42,325 g, Ferrum proteinatum 0,375 g, Manganum proteinatum 0,363 g, 

Zincum proteinatum 0,313 g, Cuprum proteinatum 0,375 g a Faex siccata ad 100,0 g.

INDIKÁCIE

- Indigescia, (u prežúvavcov dysfunkcie predžalúdkov, preplnenie a paréza bachora). 

- Metabolické acidózy vznikajúce z nadmerného prívodu ľahko stráviteľných glycidov, pri rýchlom pre-

chode na tieto krmivá a pri nadmernom skrmovaní bielkovinových koncentrátov. 

- Alimentárne intoxikácie.

- Po enterálnej aplikácii vysokých dávok bakteriostatických prostriedkov (antibiotiká, sulfónamidy, 

dezinfi ciencia). 

- Po terapii gastrointestinálnych parazitóz.

- Poruchy metabolizmu vápnika a nedostatok niektorých minerálnych látok a stopových prvkov po-

trebných pre rozvoj bachorovej mikrofl óry. 

- Pri silných hnačkách.

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Neboli pozorované.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej infor-

mácii, informujte vášho veterinárneho lekára. 

CIEĽOVÝ DRUH 

Hovädzí dobytok, teľa, ovca, koza, ošípané.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Hovädzí dobytok: 320 g (= 1 balenie), 2 x denne počas 2 - 5 dní.

Teľa, ovca, koza: ¼ balenia, 2 x denne počas 2 - 5 dní. 

Ošípané: 1 balenie pre 5 odstavčiat (á 35 kg), 2 x denne počas 2 - 5 dní.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Podáva sa perorálne, len individuálne, rozmiešaný v 2 - 4 litroch vody, pre ovce, kozy a teľatá v 1 litri 

nápoja, pažerákovou sondou priamo do bachora alebo z fľašky do ústnej dutiny, prípadne zamiešaný v 

krmive k okamžitej spotrebe.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávť pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo dosa-

hu detí. Po zamiešaní do krmiva ihneď spotrebovať. Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného 

na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Počas liečby sa doporučuje diéta s vyšším obsahom sena a okopanín najlepšej kvality. Jadrové krmivo 

z kŕmnej dávky vylúčiť a postupne pridávať po zlepšení zdravotného stavu. Pred aplikáciou dobre roz-

miešať v nápoji alebo v krmive. Pri manipulácii s liekom sa doporučuje používať ochranné pracovné po-

môcky. Pri kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnuté miesto omyť vodou a mydlom. V prípade 

zasiahnutia očí preplachujte oči dostatočným množstvom vody počas 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte 

lekársku pomoc. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

12 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE

LIEKOVÉ INTERAKCIE A INÉ FORMY VZÁJOMNÉHO PÔSOBENIA 

Vzhľadom na vysokú väzbu propionátov na plazmatické proteíny dochádza k vytesňovaniu orálnych anti-

koagulačných hypoglykemických látok z väzby.

Podávanie lieku počas gravidity a laktácie nie je obmedzené. 

VEĽKOSŤ BALENIA

320 g

Len pre zvieratá.

Vydáva sa bez veterinárneho predpisu. 

Reg. č. SR: 96/015/01-S
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prášok na perorálny roztok 

Metronidazolum

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Metronidazolum 200 mg

Pomocné látky: monohydrát laktózy, sacharóza

INDIKÁCIE

Liečebne a liečebno-ochranne proti trichomoniáze a histomoniáze.

KONTRAINDIKÁCIE

Absolútne kontraindikácie nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe. Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto 

písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

CIEĽOVÝ DRUH 

Športové holuby.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Liečebne: pri trichomoniáze a histomoniáze 3 g/1 l pitnej vody, alebo 7,5 g lieku/kg krmiva počas 9 dní 

a potom podať liečebno-ochrannú dávku.

Liečebno-ochranne: 1 g lieku/ 1 l pitnej vody alebo 2,5 g lieku/1 kg krmiva.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Perorálne, v pitnej vode alebo v krmive.

Medikovaná voda sa musí denne pripravovať a obmieňať v čistých nádobách.

OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu detí. Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Po rozpustení v pitnej vode 

spotrebovať do 24 hodín.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pri požití substancie vymyte ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri kontakte 

substancie s kožou, omyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku 

pomoc. Pri inhalácii vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľa-

dajte lekársku pomoc. Pri kontakte substancie s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vy-

mývajte vodou minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s liekom 

používať ochranné pracovné prostriedky.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

04 / 2011

VEĽKOSŤ BALENIA

20 g, 5 x 20 g 

Len pre zvieratá.

Len na predpis veterinárneho lekára! 

Reg. č. SR: 96/0603/96-S
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plv.

ZLOŽENIE:

1 g veterinárneho prípravku obsahuje:

Calcium 345,0 mg

Magnesium 26,1 mg

Natrium 3,78 mg

Chlorum 1,14 mg

Kalium 1,91 mg

Ferrum 0,545 mg

Silicium 0,490 mg

Zincum 0,00239 mg

aluminium, argentum, arsenicum, aurum, barium, beryllium bismuthum, borium, bromum, cadmium, 

carbonium, cerium, caesium, chromium cobaltum, cuprum, dysprosium, erbium, europium, fl uorum, 

gadolinium, gallium, germanium hafnium, holmium, hydrargyrum, indium, iodum, iridium, lanthanum, 

lithium, lutecium, manganum, molybdenum, neodymium, niccolum, niobium, osmium, palladium, phos-

phorus, platinum, plumbum, praseodymium, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, scan-

dium, selenium, stannum, stibium, stroncium, sulfur, tantalum, tellurium, terbium, thallium, thorium, 

thulium, titanium, vanadium, wolfram, ytterbium, yttrium, zirconium

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Biely, šedobiely až béžový prášok.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Holuby, exotické vtáctvo.

CHARAKTERISTIKA 

Prírodná zmes bioaktívneho vápnika a horčíka spolu so 70 stopovými prvkami poskytuje výnimočnú 

biologickú dostupnosť, bioaktivitu a optimalizuje hladinu minerálov v tele zvierat. Je určená pre holuby 

a exotické vtáctvo, v období odchovu mláďat, pri dlhých a namáhavých závodoch, zvlášť v letovej sezóne 

holubov a pri sezónnom preperovaní vtákov. Vďaka zloženiu minerálií v tomto prípravku, poštovné ho-

luby dokážu lepšie zvládnuť veľké vzdialenosti bez toho, aby pili. Pomocou tzv. minerálnej pumpy vedia 

s vodou dobre hospodáriť tak, že resorbujú vodu späť z moču. Naopak pri nedostatku minerálií, minerálna 

pumpa nefunguje. Pri odchove mláďat je dôležitý vysoký obsah minerálnych látok v kaši holubov a exotic-

kých vtákov. Kvalitná a na minerály bohatá výživa holúbät a exotického vtáctva uľahčuje plynulý a bezprob-

lémový prechod na kŕmnu zmes a tým aj vývoj a rast mláďat. Najvyššie zastúpenie v prípravku majú váp-

nik, horčík, draslík a sodík, ktoré sú hlavnými stavebnými prvkami organizmu, železo je prenášačom 

kyslíka v krvi; zinok má nezastupiteľné miesto v enzýmových systémoch, kremík je schopný viazať vodu 

a podporuje zabudovanie vápnika do kolagénovej matrice.

OBLASŤ POUŽITIA

- Veterinárny minerálny prípravok.

- Zlepšenie zdravotného stavu kostí, pohybového a tráviaceho systému a celého organizmu.

- Obdobie odchovu mláďat holubov a exotického vtáctva.

- Intenzívna fyzická záťaž počas letovej sezóny.

- Prevencia karencie minerálnych látok a stopových prvkov.

- Obdobie sezónneho preperovania vtákov. 

- Preventívne pôsobí proti alimentárnym hnačkám z dôvodu prechodu z kašovitého krmiva na kŕmnu 

zmes.

- V rekonvalescencii po chorobe. 

SPÔSOB POUŽITIA 

Dôkladne zamiešaný v krmive.

DÁVKOVANIE

5 - 7 g veterinárneho prípravku na kg krmiva;

v závodnej sezóne 5 - 7 g veterinárneho prípravku na kg krmiva - 2 krát do týždňa,

u mláďat 3 krát do mesiaca - podávať v jednom týždni počas 2 dní. 

VEĽKOSŤ BALENIA 

100 g, 250 g, 1 kg

SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

2 roky.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

3. 5. 2013

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

Schval. č. SR: 013/M/13-S
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plv. sol. ad us. vet.

ZLOŽENIE

Retinoli acetas 5 000 000 IU

Colecalciferolum 500 000 IU

Tocoferoli-alfa-acetas 5 000 mg

Thiamini hydrochloridum 2 000 mg

Ribofl avinum 4 000 mg

Pyridoxini hydrochloridum 2 000 mg

Cyanocobalaminum 10 mg

Acidum ascorbicum 10 000 mg

Biotinum 30 mg

Acidum nicotinicum 15 000 mg

Calcii pantothenas 6 000 mg

Acidum folicum 500 mg

Cholini tartras 15 000 mg

Lysini hydrochloridum 15 000 mg

DL- Methioninum 8 000 mg

Vehiculum ad 1 000 g

INDIKAČNÁ SKUPINA

Veterinárny vitamínovo-minerálny prípravok.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Žltohnedá prášková zmes.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Teľa, žriebä, ciciak, jahňa, kozľa, ošípaná, prasnica, kanec, kôň, králik, nutria, pes, mačka, sliepka, bažant, 

kačica, perlička, hus, morka, holub, kurča.

CHARAKTERISTIKA

Biologicky účinný vitamínový a aminokyselinový  koncentrát, vhodný pre veľkochovy i drobné chovy všet-

kých druhov  zvierat, do vody i do krmiva.

OBLASŤ POUŽITIA

Prevencia a terapia hypovitaminóz a avitaminóz zvierat a ich mláďat, zvlášť v zimnom a jarnom období,

v období fyziologickej záťaže organizmu alebo stresu zvierat, v období gravidity a laktácie, u mláďat

z početných vrhov. Podporná liečba zvierat v priebehu i po infekčných ochoreniach a orgánových ocho-

reniach neinfekčného charakteru. Stimulácia reštitučných procesov a rekonvalescencia po prekonaných  

ochoreniach.

SPÔSOB PODANIA PRÍPRAVKU

Veterinárny prípravok sa podáva zvieratám do pitnej vody alebo do krmiva.

Denná dávka prípravku sa miešaním rozpustí v menšom množstve pitnej vody a takto rozpustený sa apli-

kuje do zásobníkov vody.

DÁVKOVANIE

Denná dávka na živú hmotnosť:

Ošípané, teľatá, kone, králiky, psy, mačky, nutrie: 0,5 - 1,0 g veterinárneho prípravku/10 kg ž.hm.

Hydina: 1,5 - 2,0 g veterinárního prípravku/10 kg ž.hm.

Denná dávka na počet kusov:

teľa, žriebä (50 - 100 kg ž.hm.) 5 - 10 g na 1 kus

ciciak, jahňa, kozľa 2 - 3 g na 1 kus

prasa (20 - 50 kg ž.hm.) 2 - 5 g na 1 kus

ošípaná (50 - 120 kg ž.hm.) 5 - 10 g na 1 kus

prasnica, kanec 10 - 20 g na 1 kus

kôň (500 kg ž.hm.) 30 - 40 g na 1 kus

králik, nutria, pes, mačka (3 - 5 kg ž.hm) 0,5 - 1 g na 1 kus

sliepka, bažant 2,5 - 3 g na 10 kusov

kačica, perlička 3 - 4 g na 10 kusov

hus, morka 4 - 5 g na 10 kusov

holub 0,5 - 1 g na 10 kusov

kurčatá do 4 týždňov veku 1 - 2 g na 10 kusov

kurčatá nad 4 týždne veku 2 - 3 g na 10 kusov

Veterinárny prípravok sa podáva po dobu 4 - 5 dní. Aplikáciu podľa potreby je  možné predĺžiť

alebo zopakovať po 3 - 4 týždňoch.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochranných lehôt.

SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

2 roky

VEĽKOSŤ BALENIA

100 g, 1 kg, 5 kg

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

13. 3. 2013

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 039/VM/98-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Neomycini sulfas  700 mg

Pomocná látka: Glucosum anhydricum (glukóza bezvodá)

INDIKÁCIE

Prevencia a liečba infekčných bakteriálnych ochorení a hnačiek hydiny, moriek, ošípaných, teliat, koní, 

jahniat, kozliat a malých zvierat. Spektrum účinku zahrňuje gramnegatívne baktérie a koky, časť grampo-

zitívnych baktérií, zvlášť stafylokoky. Pôsobí na mikróby aj v štádiu pokoja.

KONTRAINDIKÁCIE

Gravidita, rezistencia na neomycín, podávanie liečiv, ktoré potencujú nefrotoxicitu (cefalosporíny, furo-

semid, kyselina etakrinová). V dôsledku možného mydriatického účinku nemá byť podávaný zvieratám 

s glaukómom, pri poruchách tvorby moču, najmä pri väčšom obmedzení glomerulárnej fi ltrácie.

Nepodávať zvieratám s rozvinutými predžalúdkami.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Aminoglykozidy majú nízky terapeutický index (toxicko-terapeutický pomer). Najčastejším nežiaducim 

účinkom resorbovaného neomycínu je nefro- a ototoxicita.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, hydina, morky, teľatá, jahňatá, kozľatá, kone, malé zvieratá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Obecná denná dávka je 10 - 20 mg neomycín sulfátu na kg ž.hm., t.j. 14,3 - 28,6 mg lieku na kg ž.hm..

Denné dávkovanie podľa živej hmotnosti je teda:

- 20 mg lieku na kg ž.hm.

- 200 mg lieku na 10 kg ž.hm.

- 1,0 g lieku na 50 kg ž.hm.

- 2,0 g lieku na 100 kg ž.hm. 

 po dobu 3-5 dní.

Aplikácia v krmive: 200 - 400 g lieku na tonu krmiva po dobu 3 - 5 dní.

Aplikácia v pitnej vode: Medikácia pitnej vody liekom sa vypočíta:

hmotnosť zvierat v kg x 0,02 = počet gramov lieku na množstvo vypitej vody ako jediného zdroja pitnej 

vody po dobu 3 - 5 dní.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne v krmive, vo vode alebo v mlieku.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Pri aplikácii vo vode, je potrebné denne pripravovať čerstvý roztok.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso: - jahňatá a morky 1 deň

 - ošípané, brojlerové kurčatá, teľatá, kozľatá, kačice - bez ochrannej lehoty.

Vajcia: - bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu a dohľadu detí. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pre účinnú látku lieku platia základné bezpečnostné opatrenia:

- Pri kontakte lieku s očami treba oči vyplachovať 15 min. pod tečúcou vodou, prípadne poskytnúť 

lekárske ošetrenie.

- Pri kontakte s pokožkou umývať postihnuté miesto mydlom a vodou počas 15 min.

- Pri inhalácii premiestniť postihnutého zo zamoreného prostredia. Pri sťaženom dýchaní je potrebné 

poskytnúť kyslík. Poskytnúť lekárske ošetrenie.

- Pri manipulácii s liečivom je potrebné používať základné ochranné pomôcky (rukavice, okuliare, prí-

padne aj rúšku) 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

02 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Interakcie neomycínu, ako všetkých aminoglykozidov, sa môžu vyskytnúť iba po parenterálnom podaní, 

alebo pri poruchách absorpcie v zažívacom trakte s potenciálne  nefrotoxickými  alebo  neurotoxickými  

liekmi - rýchle  pôsobiace diuretiká, súčasné podanie anestetík, myorelaxancií, kolistínu, polymyxínu B, 

cefalosporínov 

VEĽKOSŤ BALENIA

200 g, 400 g

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/022/00-S
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plv. sol.

ZLOŽENIE

Thiamini hydrochloridum 0,25 g

Ribofl avinum 0,60 g

Calcii pantothenas 1,80 g

Pyridoxini hydrochloridum 0,50 g

Acidum nicotinicum 5,50 g

Choline bitartrate uncoated 6,00 g

Lactosum monohydricum ad 100,00 g

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU 

Žltooranžový prášok.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Hydina, ošípané, teľatá.

CHARAKTERISTIKA

Vitamíny skupiny B majú v látkovej výmene organizmu dôležitú úlohu. Ako súčasť enzýmov sú významné 

v látkovej výmene sacharidov, bielkovín a tukov. Pretože sa, na rozdiel od vitamínov rozpustných v tukoch 

nekumulujú, je potrebné ich kontinuálne podávanie.

Všetky vitamíny obsiahnuté v prípravku sa absorbujú v tenkom čreve a distribuujú sa do všetkých tkanív 

organizmu. Metabolizujú sa na neaktívne metabolity, ktoré sa vylučujú močom.

OBLASŤ POUŽITIA

Hydina:

Prevencia hypovitaminóz a avitaminóz B, hlavne v období liahnutia a v prvých dňoch odchovu. Podpo-

ra liahnivosti vajec, životaschopnosti kurčiat, moriek, bažantov a vodnej hydiny a urýchlenie nástupu do 

znášky.

Ošípané, teľatá:

Podpora rastu, vývoja mláďat a zvládnutia stresových stavov, porúch nervového aparátu, reprodukcie, 

funkčných porúch pečene, telesnej slabosti novorodencov, svalovej slabosti, paréz, ekzémov, lámavosti 

srsti a vlny, urýchlenie rekonvalescencie, podpora počas liečby chemoterapeutikami a antibiotikami.

UPOZORNENIE

Pre dokonalé rozpustenie prípravku je treba dodržať predpísané množstvo prípravku v určenom množstve 

vody.

SPÔSOB PODANIA

V pitnej vode, v krmive len individuálne, ihneď spotrebovať.

DÁVKOVANIE 

200 až 400 g veterinárneho prípravku na 100 kg krmiva po dobu 5 dní alebo 

200 až 400 g veterinárneho prípravku na 100 litrov pitnej vody.

Päťdennú aplikáciu je možné zopakovať za 3 až 6 týždňov. 

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

PÔSOB UCHOVÁVANIA

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu , chrániť pred svetlom.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

2 roky. Po rozpustení v pitnej vode 24 hodín. Po zamiešaní do krmiva ihneď spotrebovať.

VEĽKOSŤ BALENIA

100 g, 5 kg

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

28. 12. 2012

Len pre zvieratá. 

Uchovávať mimo dosahu detí! 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 002/V/03-S
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sol.

ZLOŽENIE

Acidum nicotinicum 1,00 g

Ribofl avinum 0,02 g

Pyridoxini hydrochloridum 0,50 g

Thiamini hydrochloridum 0,70 g

Dexpanthenolum 3,00 g

Cyanocobalaminum 0,001 g

Biotinum 0,001 g

Glycerolum, Povidonum, Dinatrii edetas dihydricus, 

Aqua purifi cata ad 100,0 ml

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU 

Číry až slabo opalizujúci roztok tmavožltej farby. 

Prípadný roztrepateľný sediment nie je na závadu a neznižuje účinnosť veterinárneho prípravku.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Hydina, ošípané, teľatá.

CHARAKTERISTIKA 

Veterinárny prípravok v optimálnom pomere obsahuje najdôležitejšie vitamíny skupiny B, ktoré sú po-

trebné pre správny rast, vývoj a úžitkovosť zvierat.

Pretože sa vitamíny skupiny B v organizme nekumulujú, je možné ich podávanie v určitých intervaloch.

Všetky vitamíny obsiahnuté vo veterinárnom prípravku sa absorbujú v tenkom čreve a distribuujú sa do 

všetkých tkanív organizmu. Metabolizujú sa na neaktívne metabolity, ktoré sa vylučujú močom.

OBLASŤ POUŽITIA

Hydina: 

Prevencia hypovitaminóz a avitaminóz B, hlavne v období liahnutia a v prvých dňoch odchovu. Podpo-

ra liahnivosti vajec, životaschopnosti kurčiat, moriek, bažantov a vodnej hydiny a urýchlenie nástupu do 

znášky .

Ošípané, teľatá:

Podpora rastu, vývoja mláďat, prevencia zvládnutia stresových stavov, porúch nervového aparátu, re-

produkcie, funkčných porúch pečene, telesnej slabosti novorodencov, svalovej slabosti, paréz, ekzémov, 

lámavosti srsti a vlny, urýchlenie rekonvalescencie, podpora počas liečby chemoterapeutikami a antibio-

tikami.

SPÔSOB PODANIA

V pitnej vode alebo inom nápoji.

DÁVKOVANIE 

200 - 400 ml veterinárneho prípravku na 100 l pitnej vody po dobu 5 dní.

Päťdennú aplikáciu je vhodné zopakovať za 3 týždne.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

2 roky. Po nariedení v pitnej vode 24 hodín.

VEĽKOSŤ BALENIA 

250 ml, 1000 ml

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

28. 12. 2012

Len pre zvieratá. 

Uchovávať mimo dosahu detí!

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

Schval. č. SR: 001/V/03-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

Účinná látka: Oxytetracyclini hydrochloridum 110 mg

Pomocné látky: Acidum citricum (kyselina citrónová), Acidum ascorbicum (kyselina askorbová), Saccharum 

lactis (monohydrát laktózy) 

INDIKÁCIE 

Infekčné ochorenia, septické stavy a orgánové infekcie spôsobené zárodkami citlivými na oxytetracyklín 

- enteritídy, gastritídy, pneumónie, septikémie, omfalofl ebitídy, peritonitídy, u hydiny hemofi lová nád-

cha, pasteurelóza, salmonelóza, chronické respiratórne choroby, mykoplazmóza, sinusitída, bronchitída, 

laryngotracheitída (účinok na sekundárnu bakteriálnu mikrofl óru), infekčná nádcha králikov.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepodávať prežúvavcom s rozvinutým žalúdkom.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Kosti a zuby – oxytetracyklín sa ľahko viaže na vápnik uložený v novotvorených kostiach alebo zuboch 

mladých zvierat.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej infor-

mácii, informujte vášho veterinárneho lekára. 

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, teľatá, hydina, holuby, exotické vtáctvo, králiky, psy, mačky, kožušinové zvieratá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Dávky liečebné: 

 ošípané    3 - 4 g/10 kg ž.hm.

 teľatá    2 - 3 g/10 kg ž.hm.

 králiky    10 g/1 l pitnej vody

 pes, mačka, kožušinové zvieratá 0,5 g/kg ž.hm.

 hydina    2,5 - 5,0 g /1 l pitnej vody

 holuby a exotické vtáky 20 g /1 l pitnej vody

Dávky liečebno-ochranné: 

 králiky   5 g/1 l pitnej vody

 hydina   1,0 - 2,5 g /1 l pitnej vody

 holuby a exotické vtáky 10 g /1 l pitnej vody

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ 

Perorálne, rozpustený v pitnej vode alebo homogénne zamiešaný v kašovitom krmive, najmenej počas 5 dní.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso 7 dní. 

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Čas použiteľnosti: 

2 roky. Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Nepodávať prežúvavcom s rozvinutými predžalúdkami. 

Pri mladých zvieratách hrozí ukladanie oxytetracyklínu v kostiach a zuboch.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku  musia byť zlik-

vidované v súlade s platnými predpismi.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

04 / 2011

ĎALŠIE INFORMÁCIE

LIEKOVÉ INTERAKCIE A INÉ FORMY VZÁJOMNÉHO PÔSOBENIA

Pri súčasnom podaní penicilínových antibiotík dochádza k vzájomnému antagonizmu.

VEĽKOSŤ BALENIA

100 g, 1 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/0593/96-S 



138 139

prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

100 g lieku obsahuje:

Účinné látky: Oxytetracyclini hydrochloridum 4,0 g

 Sulfadimidinum natricum 5,0 g

 Trimethoprimum 1,0 g

Pomocné látky: Acidum citricum anhydricum (bezvodá kyselina citrónová), Saccharosum (sacharóza), Lac-

tosum monohydricum (monohydrát laktózy)

Prášok bledožltej farby.

INDIKÁCIE

Primárne a sekundárne bakteriálne infekcie gastrointestinálneho a respiračného aparátu ošípaných, 

teliat, kurčiat a moriek: enteritídy, gastroenteritídy, bronchitídy, bronchopneumónie, rinitídy a celkové 

orgánové infekcie, tlmenie stresových faktorov v období odstavu.

KONTRAINDIKÁCIE

Hypersenzitivita k tetracyklínom, sulfonamidom, ťažké poškodenie pečene, znížená funkcia obličiek a gra-

vidita. Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené pre ľudský konzum a laktujúcim zvieratám. 

Neodporúča sa súčasne aplikovať iné sulfonamidy, anestetiká a sírne aminokyselinami a podávať zviera-

tám s poškodenými obličkami. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nežiaduce účinky po aplikácii lieku počas predklinických a klinických skúšok neboli pozorované.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, teľatá, brojlerové kurčatá a morky.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Prasatá a prasnice: 

0,5 g lieku / kg ž. hm. alebo 1000 g na 100 kg krmiva počas 5 - 7 dní. 

V období odstavu pre zmiernenie stresových faktorov sa podáva 2 dni pred a 3 - 5 dní po odstave.

Teľatá (do 8 týždňov): 

30 g / 50 kg ž. hm. rozpustiť v malom množstve čaju alebo vody počas 5 - 7 dní. 

Odporúčanú dennú dávku podať rozdelene na dvakrát.

Brojlerové kurčatá a morky: 

0,5 g lieku / kg ž.hm. alebo 4 g lieku na 1 liter pitnej vody počas 5 - 7 dní.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne, homogénne zamiešané v krmive alebo rozpustené v čaji alebo vo vode.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Perorálne, homogénne zamiešané v krmive alebo rozpustené v čaji alebo vo vode.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso a orgány teliat 21 dní.

Mäso a orgány ošípaných, kurčiat a moriek 15 dní.

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo do-

sahu a dohľadu detí. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii lieku podľa návodu: 12 hodín. Po pridaní do krmiva 

ihneď spotrebovať. Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pri podávaní sulfonamidov sa odporúča dostatočný prísun tekutín, prípadne súčasné podávanie alkálií (Na-

trium bicarbonicum), pretože v zásaditom moči sa sulfonamidy a ich deriváty ľahšie rozpúšťajú.

Pri manipulácii s liekom sa doporučuje používať ochranné pracovné pomôcky.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

15. 1. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Absorbcia oxytetracyklínu je negatívne ovplyvnená prítomnosťou dvojmocných a trojmocných kovov 

(vápnik, železo, meď, horčík, hliník), vytvárajú sa neúčinné cheláty. Pri súčasnom podaní penicilínových 

antibiotík dochádza k vzájomnému antagonizmu.

Pri terapii sulfonamidmi sa neodporúča podávať methenamin, ako antiseptikum močových ciest, pre 

zvýšené nebezpečie vzniku zlúčenín narušujúcich priechodnosť močových ciest a antikoagulačnej látky.

VEĽKOSŤ BALENIA

500 g, 1 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá. 

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/0254/97-S
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ZLOŽENIE

Vrecko A v 100 g: Natrii chloridum 35,00 g, Kalii chloridum 15,00 g, Natrii citras 29,00 g, Glycinum  21,00 g.

Vrecko B v 100 g: Glucosum 100,00 g.

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Hospodárske zvieratá, najmä mláďatá, teľatá, prasatá, športové holuby.

CHARAKTERISTIKA

Rehydratačný prípravok pre hospodárske zvieratá a športové holuby určený k doplneniu elektrolytov pri 

ich zvýšenej potrebe a pri špecifi ckých situáciách. 

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Vrecko A: biely kryštalický prášok.

Vrecko B: biely kryštalický prášok.

OBLASŤ POUŽITIA

Dotácia elektrolytov u zvierat, zvlášť mláďat pri začínajúcej sa hnačke rôzneho pôvodu a poruche ich rov-

nováhy, pri stresových a fyzických záťažiach, v chovoch so stacionárnym výskytom hnačky, ako prvý nápoj 

po sústredení teliat do teľatníka, fyzickej záťaži u športových zvierat, najmä holubov, vhodný doplnok pri 

ketózach, acidózach, toxikózach, postoperačnom šoku a všeobecnej slabosti organizmu zvierat. Následná 

aplikácia po rehydratačnej liečbe.

SPÔSOB PODANIA PRÍPRAVKU

Perorálne v pitnej vode.

DÁVKOVANIE

Obsahy vreciek A (20 g) a B (50 g) sa spolu rozpustia v 2 litroch teplej vody. 

Teľalá:

Pri prvých príznakoch hnačky sa podávajú teľatám 2 litre roztoku na kus namiesto mlieka alebo mliečnej 

náhrady 2x denne počas 2 dní. Nasledujúce 2 dni sa podáva zmes 1 litra roztoku prípravku a 1 litra mlieka 

alebo mliečnej náhrady. Ďalšie dni sa pokračuje s bežnou mliečnou výživou. Pri ostatných indikáciách sa 

podáva zmes 1:1 s mliekom alebo mliečnou náhradou.

Prasatá: 

U prasiat, ihneď pri výskyte prvých príznakov hnačky, sa musí ošetriť celý vrh. Roztok prípravku sa podáva 

ad libitum celý deň, aj v noci. Pre zlepšenie príjmu u prasiat je možné roztok prípravku prisladiť.

Jahňatá, kozľatá, šteňatá: 

100 - 200 ml pripraveného roztoku prípravku na kg ž. hm. 3 - 4 krát denne.

Športové zvieratá, holuby:

Počas transportu, po transporte a po športových výkonoch, sa podáva roztok prípravku ad libitum.

V prípade už vzniknutých dehydratácií organizmu je potrebné aplikovať rehydratačné liečivé prípravky po 

konzultácii s veterinárnym lekárom.

UPOZORNENIE

Prípravok je možné podávať už od druhého dňa života, po vypití mledziva. Čas podávania prípravku nemá 

prekročiť 4 dni. Prechod na mliečnu výživu má byť postupný. Ako jediný zdroj výživy je možné roztok 

prípravku podávať maximálne 1 - 2 dni. Zvieratám, ktoré samé nápoj neprijímajú, je možné aplikovať ho 

z fľašky. Pripravený roztok je potrebné spotrebovať do 24 hodín.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

ČAS POUŽITEĽNOSTI 

24 mesiacov

VEĽKOSŤ BALENIA

Vrecko A: 20 g alebo 100 g

Vrecko B: 50 g alebo 250 g

Vrecko A a vrecko B navzájom spojené samolepiacim prúžkom.

1.) 2 x vrecko A po 20 g + 2 x vrecko B po 50 g v skladačke

2.) Hromadné balenie: 20 balení A(20 g) + B(50 g)

3.) Hromadné balenie: 100 balení A(20 g) + B(50 g)

4.) Hromadné balenie: 25 balení A(100 g) + B(250 g)

SPÔSOB SKLADOVANIA

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

14. 5. 2009

Len pre zvieratá. 

Uchovávať mimo dosahu detí.

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 000275/VM/99-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1100 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Tylosinum 1000 g (ut Tylosini tartras 1100 g) 

Sypký svetložltý prášok.

INDIKÁCIE

Kura domáca, morky:

Liečba a prevencia aerosakulitídy kury domácej vyvolanej Mycoplasma synoviae a infekcií kurčiat a moriek 

vyvolaných Mycoplasma gallisepticum. 

Ošípané: 

Liečba a prevencia dyzentérie (Serpulina hyodysenteriae) a enzootickej pneumónie ošípaných spôsobenej 

pôvodcami citlivými na tylozín. 

Liečba a prevencia intestinálnej adenomatózy a proliferatívnej enteropatie spôsobenej Lawsonia intra-

cellularis. 

Teľatá: 

Liečba pneumónie teliat vyvolaných Mycoplasma spp. a Pasteurella multocida citlivých na tylozín.

KONTRAINDIKÁCIE 

Nie sú uvedené.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Po aplikácii odporučených dávok neboli pozorované.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej infor-

mácii, informujte vášho veterinárneho lekára. 

CIEĽOVÝ DRUH 

Kura domáca (brojlery, kuričky, nosnice), morky, ošípané, teľatá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne v pitnej vode.

Kura domáca, morky: 

454 mg tylozínu (tj. 0,5 g lieku) / 1 liter pitnej vody.

Prevencia mykoplazmózy u kury domácej:

Prevencia mykoplazmózy u moriek:

Liečba mykoplazmózy:

Ošípané: 

Liečba a prevencia dyzentérie a enzootickej pneumónie:

25 mg tylozínu / kg ž.hm. (tj. 0,25 g lieku) / 1 liter pitnej vody. Medikovanú vodu podať do 24 hodín po 

ústupe hnačky alebo respiračných príznakov. Podávať 3 - 10 dní. Ak do 5 dní nedôjde k zlepšeniu, je po-

trebné prehodnotiť diagnózu.

Liečba a prevencia ileitídy:

5 - 10 mg tylozínu / kg ž.hm. / deň, (tj. 0,05 - 0,1 g lieku/ 1 liter pitnej vody)

Teľatá: 

1000 mg tylozínu (tj. 1,1 g lieku) / zviera, 2 krát denne počas 7 - 14 dní vo vode, mlieku alebo v mliečnej 

náhrade.

druh vek doba aplikácie

brojlerové kurčatá
0 - 3 dni 3 dni

4. týždeň života 24 hodín

kuričky a nosnice

0 - 3 dni 3 dni

4. týždeň života 24 hodín

9. - 12. týždeň 2 dni

16. - 20. týždeň 2 dni

rodičovský chov

0 - 3 dni 3 dni

4. týždeň 24 hodín

9., 12., 16., 20., 24. týždeň 2 dni

druh vek doba aplikácie

morky
0 - 5 dňové 5 dní

4. týždeň života 24 hodín

druh doba aplikácie

brojlerové kurčatá 1 - 3 dni

kuričky a nosnice 2 - 3 dni

morky 2 - 5 dní
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POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Príjem medikovanej vody závisí od klinického stavu zvierat. Preto, na dosiahnutie správnej dávky, vhodne 

upraviť koncentráciu lieku.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso a orgány: 

Kura domáca 1 deň, morky 5 dní, teľatá 10 dní, ošípané bez ochrannej lehoty.

Nie je registrovaný na použitie u nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rozpustení lie-

ku: 24 hodín. Čas použiteľnosti po 1. otvorení vnútorného obalu: 21 dní. Uchovávať pri teplote do 25 °C, 

v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Vodu obsahujúcu tylozín nenechávať voľne alebo nevylievať, aby sa k nej nedostali zvieratá, ktoré sa ne-

liečia alebo divá zver.

Osobitné upozornenia pre osobu podávajúcu liek zvieratám

Vyhnite sa priamemu kontaktu lieku s kožou. Pri manipulácii s liekom je potrebné používať ochranné ru-

kavice, ochranný odev a respirátor a vyhýbať sa inhalácii lieku. V prípade priameho kontaktu je potrebné 

opláchnutie vodou, po náhodnom vniknutí do oka okamžite dôkladne vypláchnuť oko veľkým množstvom 

čistej tečúcej vody. Nemanipulujte s liekom, ak ste alergický na zložky lieku. V prípade alergickej reakcie 

vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Po zaobchádzaní s liekom, dôkladne sa umyť vodou a mydlom.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

12. 8. 2013

VEĽKOSŤ BALENIA

5,5 g; 10x5,5 g; 110 g; 1,1 kg.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. 

Len na veterinárny predpis. 

Reg. č. SR: 96/014/10-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

Účinná látka: Sulfaclozinum natricum 30,00 g

Pomocná látka: Glucosum monohydricum ad 100,00 g

INDIKÁCIE

Liečebno-preventívne a liečebné podávanie pri kokcidióze kurčiat spôsobenej druhmi: Eimeria tenella, 

Eimeria  necatrix, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria  acervulina a Eimeria mitis, kokcidióze moriek 

spôsobenej druhmi Eimeria meleagrimitis, Eimeria adenoides, Eimeria dispensa a Eimeria gallopavonis 

a kokcidióze králikov spôsobenej druhom Eimeria stiedai.  Ďalšou indikáciou sú ochorenia hydiny spôsobe-

né Salmonella gallinarium a Pasteurella multocida.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať u nosníc, ktorých vajcia sú určené na  ľudský konzum.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Pri predávkovaní nie je možné celkom vylúčiť možnosť výskytu  hemoragického syndrómu.

CIEĽOVÝ DRUH 

Kurčatá, morky, bažanty, králiky.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Pri kokcidióze hydiny, moriek, bažantov a králikov sa aplikuje  1 g lieku na liter pitnej vody. Niektoré druhy 

kokcidií (E.tenella, E. necatrix) si však vyžadujú vyššiu dávku 1,5 - 2,0 g na  liter pitnej vody. V prípade 

aplikácie lieku v krmive je dávka 2 kg na 1 000 kg kŕmnej zmesi.

Pri prevencii a terapii kokcidiózy hydiny a králikov je možné  použiť viaceré aplikačné schémy:

- pri miernej forme infekcie a pri liečebno-ochrannom podaní sa 3 dni aplikuje 1 g lieku na liter pitnej 

vody s možnosťou opakovania podania pri objavení sa príznakov ochorenia, 

- liečebne sa aplikuje 1 g lieku na liter pitnej vody na prvý,  tretí, piaty, siedmy a deviaty deň alebo sa 

aplikuje 1 g lieku  na liter pitnej vody počas 3 dní, potom 2 dni prestávka a opäť  aplikácia počas 3 dní,

- silné infekcie, infekcie spôsobené E.tenella a E.necatrix alebo zmiešané infekcie si vyžadujú aplikáciu 

1,5 - 2,0 g na liter pitnej vody počas 3 dní, potom prestávka 2 - 3 dni a opäť aplikácia 1,5 - 2,0 g na 

liter pitnej vody počas 3 dní.

Na farmách, kde sa kokcidióza často vyskytuje, sa používa 3-dňová liečebno-ochranná aplikácia vo veku 

3 - 5 týždňov.

Pri pasteurellóze a salmonelóze hydiny a moriek sa aplikuje  1,0 - 2,0 g lieku na liter pitnej vody počas 

5 - 7 dní.

Liek je možné podávať aj cestou kŕmnej zmesi. V tomto prípade sa podáva 1,0 - 2,0 kg lieku na 1000 kg 

krmiva.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Odporúča sa rozpustiť príslušné množstvo lieku v menšom množstve  a potom pridať do nádoby s pitnou 

vodou. V období liečby nesmú mať zvieratá prístup k inej ako medikovanej vode. Pitná voda s liekom musí  

byť pripravovaná denne čerstvá.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso hydiny, moriek, králikov a bažantov 15 dní.

Nepoužívať u nosníc, ktorých vajcia sú určené na  ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať v suchu. Uchovávajte  mimo dosa-

hu detí. Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po nariedení 

v pitnej vode: 24 hodín.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pri vysokých teplotách okolia sa môže dávka lieku znížiť, pretože zvieratá vypijú viac vody. Pre zabezpeče-

nie požadovaného účinku lieku je potrebné presne dodržiavať  dávkovanie a spôsob aplikácie.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

9. 2. 2009

ĎALŠIE INFORMÁCIE

LIEKOVÉ INTERAKCIE A INÉ FORMY VZÁJOMNÉHO PÔSOBENIA 

Nie sú známe.

VEĽKOSŤ BALENIA

20 g, 50 g, 250 g, 1 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa uvádzajú na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/105/00-S
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perorálny prášok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinné látky: Streptomycini sulfas 250 tis. IU

 Phtalylsulfathiazolum 250,00 mg

Pomocná látka: Monohydrát laktózy

INDIKÁCIE

Ochorenia tráviaceho traktu infekčného pôvodu. Liek je účinný na mikroorganizmy spôsobujúce hnačky 

teliat, bakteriálne enteritídy ošípaných, koní a psov. Je vhodnou doplnkovou liečbou po injekčnej aplikácii 

streptomycínu.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepodávať prežúvavcom s rozvinutými predžalúdkami (teľatá vo veku nad 3 mesiace).

Precitlivelosť na účinné látky lieku, zníženie funkcie obličiek, poruchy pečene.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Môžu sa prejaviť nefrotoxické, neurotoxické a ototoxické účinky po dlhodobom podávaní alebo predávko-

vaní. U psov sa môže prejaviť nauzea a ataxia.

CIEĽOVÝ DRUH 

Teľatá, žriebätá, ciciaky, kone, psy.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Liečebná dávka: 

 teľatá a žriebätá 2x denne 1 vrecko (4 g) počas 5 dní

 ciciaky  2x denne polovicu vrecka (2 g) počas 5 dní

 kone  2x denne 2-3 vrecká (8 - 12 g) počas 3 dní

 psy  2x denne pol vrecka (2 g) počas 5 dní

Dobu liečby je potrebné v každom prípade dodržiavať.

Po zamiešaní do krmiva je potrebné liek ihneď spotrebovať.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Podáva sa v malom množstve krmiva alebo nápoja pred kŕmením.

Všeobecné pravidlo: je nutné zabezpečiť, aby zvieratá skonzumovali všetku potravu zmiešanú s liekom. 

Aby to bolo možné docieliť, medikáciu treba vykonať pri rannom kŕmení. Liek je vhodný na rutinnú terapiu 

citlivých kmeňov patogénov.

Liečba sa nesmie skracovať, i keď zlepšenie môže byť zjavné už po prvej dávke. 

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso a orgány ošípaných a teliat 15 dní.

Nepodávať koňom, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu detí. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. Po zamiešaní do krmiva ihneď spot-

rebovať.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.

Vždy, keď je to možné, používať liek len na základe testu citlivosti.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Ľudia so známou precitlivelosťou na účinné látky sa musia vyhýbať kontaktu s veterinárnym liekom. 

V prípade náhodného požitia lieku vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre pou-

žívateľa alebo obal lekárovi. Pri manipulácii s liekom sa vyhnite inhalácii prachu, ako aj kontaktu s kožou 

a očami. V prípade náhodného poliatia kože alebo potriesnenia očí opláchnite postihnuté miesto veľkým 

množstvom vody. V prípade inhalácie vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri objavení sa vážnych 

problémov s dýchaním vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľa alebo obal 

lekárovi. Počas manipulácie s liekom nefajčite, nejedzte a nepite. Po manipulácii s liekom si dôkladne 

umyte ruky.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

17. 6. 2013

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Súčasné podanie diuretík, preparátu s obsahom železa, fenyl butazonu môže zvýšiť nefrotoxické riziko.

VEĽKOSŤ BALENIA

5 x 4 g

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/160/00-S



150 151

perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinné látky: Diaveridinum 12,5 mg

 Sulfadimidinum 50,0 mg

Pomocné látky: Acidum tosilicum (kyselina tosilová), Triglycolum (triglykol) 

Číry až opalizujúci nažltlý roztok.

INDIKÁCIE

Akútne a chronické formy kokcidiózy vtákov a kožušinových zvierat.

KONTRAINDIKÁCIE 

Opatrnosť pri podávaní je potrebná pri zvieratách s poruchami pečene a obličiek.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Liek znášajú zvieratá dobre. Pre liek je charakteristické, že nevyvoláva nežiaduce reakcie, ani keď je po-

dávaný mladým, chorým alebo inak oslabeným zvieratám. U činčíl sa môže vyskytnúť hypersenzitivita na 

účinné látky.

CIEĽOVÝ DRUH 

Športové holuby, okrasné vtáctvo a kožušinové zvieratá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Športové holuby a vtáci: 5,0 ml na liter pitnej vody počas prvých 3 dní, potom 2 dni prestávka a opäť 

aplikovať 2,5 - 5,0 ml na liter pitnej vody počas troch dní.

Kožušinové zvieratá: 2,0 - 4,0 ml na kg živej hmotnosti.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa aplikuje per os v pitnej vode v dvoch trojdenných cykloch s dvojdennou prestávkou. Medikovaný ná-

poj sa podáva denne čerstvý. Liečbu je potrebné začať hneď po zistení prvých príznakov ochorenia v chove.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Čas použiteľnosti po rekonštitúcii 

lieku podľa návodu: 24 hodín. Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Pri podávaní sulfonamidov sa doporučuje dostatočný prísun tekutín, prípadne súčasné podávanie alkálií 

(Natrium bicarbonicum), pretože v zásaditom moči sa sulfonamidy a ich deriváty ľahšie rozpúšťajú.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Pri náhodnom požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri 

kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Pri inhalácii pri na-

lievaní vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku 

pomoc. V prípade zasiahnutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody i pod viečkami minimálne 

15 minút. Pri podráždení kože alebo očí vyhľadajte lekársku pomoc. 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia 

Pri liečbe liekom SULFACOX perorálny roztok sa neodporúča  súčasne aplikovať anestetiká prokainovej 

rady a lieky s nimi kombinované. Tieto liečivá uvoľňujú kyselinu paraaminobenzoovú, ktorá ruší antimik-

robiálne pôsobenie lieku. Súčasne sa nesmú užívať lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, čím sa zvy-

šuje  riziko tvorby kryštálov v moči.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá)

Dávky lieku sa v počiatočných ťažších štádiách môžu zdvojnásobiť bez rizika výskytu nežiadúcich vedľaj-

ších účinkov.

Inkompatibility

Súčasne s liekom SULFACOX perorálny roztok sa neodporúča aplikovať lokálne anestetiká prokaínového 

typu, orálne antikoagulanciá, hypoglykemické látky, zlúčeniny síry a methanin.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

01 / 2014

VEĽKOSŤ BALENIA

100 ml, 250 ml, 1000 ml

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Len na veterinárny predpis.

Reg. č.  SR: 96/0584/95-S
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perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinné látky: Sulfadimidinum natricum 50 mg, Trimethoprimum 12,5 mg 

Pomocné látky: Triglycolum / trietylénglykol, Aqua purifi cata / čistená voda

Číry až slabo opalizujúci nažltlý roztok.

INDIKÁCIE 

- Infekcie gastrointestinálneho traktu (enteritídy, gastroenteritídy, koliinfekcie, diarhoe, dyzentérie).

- Infekcie respiračného systému (bronchopneumónie, pneumónie, bronchitídy, rinitídy).

- Infekcie urogenitálneho traktu (cystitídy, vaginitídy, uretritídy, metritídy).

- Sekundárne bakteriálne infekcie po vírusových ochoreniach.

- Pooperačné a popôrodné sepsy, septikémie, mastitídy, celkové i orgánové infekcie u mláďat hospo-

dárskych zvierat.

- Akútne a chronické formy kokcidiózy, hydiny, bažantov, králikov a zajacov.

KONTRAINDIKÁCIE 

Hypersenzitivita na sulfónamidy, ťažké poškodenie pečene, znížená funkcia obličiek a gravidita. Nepodá-

vať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Neboli pozorované.

CIEĽOVÝ DRUH 

Hovädzí dobytok, teľatá, ovce, jahňatá, ošípané, prasiatka, psy, hydina, bažanty, králiky, zajace, kožuši-

nové zvieratá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Denná dávka pre všetky druhy zvierat je 30 - 32 mg účinnej látky na kg živej hmotnosti t.j. 0,5 ml lieku na 

1 kg ž. hm.. V akútnych prípadoch je možné štartovaciu dávku zdvojnásobiť.

Infekcie bakteriálneho pôvodu:

Teľatá, ošípané, prasiatka, ovce, jahňatá, psy:

4 ml lieku na 10 kg ž. hm., počas 5 - 7 dní

Hydina a bažanty:

4 ml lieku na 1 liter pitnej vody, počas 5 dní

Akútne a chronické formy kokcidiózy:

Hydina, bažanty:

5 ml lieku na 1 liter pitnej vody, 3 dni aplikovať, 2 dni prestávka a znova 3 dni aplikovať.

Ak je pôvodcom infekcie E.tenella alebo E.necatrix doporučuje sa dávka zvýšiť na 7,5 - 10 ml na 1 l vody. 

Králiky a zajace:

25 ml lieku na 1 liter pitnej vody, 3 dni aplikovať, 2 dni prestávka a znova 3 dni aplikovať.

SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne, rozmiešaný v nápoji. 

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Pred aplikáciou dobre rozmiešať v nápoji.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso a vnútornosti 15 dní. 

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Uchovávať pri teplote do 25 °C, 

v suchu. Chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pri náhodnom požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. Pri 

kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnuté miesto omyť vodou a mydlom. Pri inhalácii pri na-

lievaní vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku 

pomoc. V prípade zasiahnutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody i pod viečkami minimálne 

15 minút. Pri podráždení kože alebo očí vyhľadajte lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

10 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Pri terapii so sulfónamidmi sa nedoporučuje podávať methenamin, ako antiseptikum močových ciest, pre 

zvýšené nebezpečie vzniku zlúčením, narušujúcich priechodnosť močových ciest a antikoagulačné látky, 

pretože sulfónamidy predlžujú dobu zrážania krvi.

VEĽKOSŤ BALENIA

2x50 ml, 250 ml, 1000 ml, 5 l

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. 

Len na veterinárny predpis. 

Reg. č. SR: 96/017/01-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Sulfadimidinum natricum 1000 mg 

Biely až nažltlý prášok.

INDIKÁCIE

Kokcidióza hydiny a králikov domácich. Liečba infekčných ochorení zažívacieho a respiratórneho aparátu 

(enteritídy, gastroenteritídy, bronchitídy) ošípaných a teliat, spôsobených zárodkami citlivými na sulfadi-

midín. Pneumónie, bronchopneumónie, kolibacilózy a salmonelózy ošípaných a teliat.

KONTRAINDIKÁCIE 

Ochorenia obličiek, pečene, poruchy krvotvorby, polyneuritída.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH 

Hydina, králiky, ošípané, teľatá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Liek sa podáva v nápoji nasledovne:

20 g lieku sa rozpustí v 10 litroch pitnej vody a podáva sa počas 3 dní namiesto nápoja.

Táto 3-denná aplikácia sa opakuje po 3-dennej prestávke bez liečby. Ak sa liečba opakuje skôr, alebo sa 

predlžuje, môže spôsobiť depresiu rastu. Liečebno-ochranné podávanie u králikov je vhodné v období 5. až 

10. týždňa života, najlepšie po dvojdennom vysadení pitnej vody a šťavnatého krmiva.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Perorálne v pitnej vode.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso 15 dní. Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. Ucho-

vávať pri teplote do 25 °C, v suchu. Čas použiteľnosti po rozpustení lieku: 24 hodín.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pre zabezpečenie plného účinku lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a spôsob aplikácie. Liek 

sa nesmie používať u nosníc a laktujúcich zvierat. Pri kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnu-

té miesto omyť vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody 

i pod viečkami minimálne 15 minút. Pri podráždení kože alebo očí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri inhalácii 

pri nasypávaní vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte 

lekársku pomoc. Pri náhodnom požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte 

zvracanie. Ľudia so známou precitlivenosťou na sulfonamidy by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym 

liekom.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

06 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pri liečbe sulfadimidínom sa nedoporučuje súčasne aplikovať anestetiká prokaínovej rady a lieky s nimi 

kombinované, pretože tieto liečivá uvoľňujú kyselinu paraaminobenzoovú, ktorá ruší antimikrobiálne pô-

sobenie lieku. Súčasne sa nesmú užívať lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, čím sa zvyšuje riziko 

tvorby kryštálov v moči.

VEĽKOSŤ BALENIA

5x20 g, 400 g

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Vydáva sa na veterinárny predpis. 

Reg. č. SR: 96/0324/95-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinné látky: Colistini sulfas 300 000 IU 

 Sulfadimidinum natricum 50 mg 

 Trimethoprimum 12,5 mg

Pomocné látky: Glucosum monohydricum (monohydrát glukózy)

Homogénny biely prášok.

INDIKÁCIE

Ošípané: 

liečba kolibacilózy, kolienterotoxémie, bronchopneumónie a bakteriálnych enteritíd.

Teľatá: 

liečba gastroenteritídy, kolibacilózy, bronchopneumónie, nekrobacilózy, omphalofl ebitídy.

Brojlerové kurčatá:

liečba chronických respiratórnych ochorení (CRD), koliinfekcií, salmonelóz, kokcidiózy.

Králiky: 

liečba kokcidiózy a infekčnej enteritídy spôsobenej G- - baktériami.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepodávať ruminujúcim teľatám. Ochorenia obličiek, pečene, poruchy krvotvorby, polyneuritída, hyper-

senzitivita na sulfónamidy a trimetoprim.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

CIEĽOVÝ DRUH 

Brojlerové kurčatá, ošípané, králiky, teľatá.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná terapeutická dávka je 0,4 g lieku / kg ž.hm.. Do krmiva sa zamieša 1% lieku a dokonale sa 

zhomogenizuje. Čas podávania je 5 - 7 dní.

Teľatá: 

20 g / 50 kg ž. hm.

Králiky: 

5 - 10 g lieku na 1 liter pitnej vody.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Podáva sa perorálne, homogénne zamiešaný v krmive na okamžitú spotrebu alebo rozpustený v pitnej vode. 

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso 15 dní.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu detí. Čas použitelnosti po pridaní do krmiva: ihneď spotrebovať. Čas použiteľnosti po rozpustení 

v pitnej vode: 8 hodín. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Nepodávať ruminujúcim teľatám. Nepodávať spolu so streptomycínom, neomycínom, polymyxínom B, 

methenamínovými zlúčeninami. Ak sa podáva spolu s aminoglykozidmi hrozí väčšie riziko nefrotoxicity. 

Pri manipulácii je nutné chrániť si pokožku a sliznice pred priamym kontaktom s liekom. V prípade kontak-

tu s liekom je nutné postihnuté miesto dôkladne umyť vodou.

Ošípané Živá hmotnosť v kg g Sutricolu/kg krmiva
g Sutricolu / liter 

pitnej vody 

Ciciaky do 12 14 - 20 4 - 7

Odstavčatá 5 - 23 8 - 10 3 - 4

 Výkrmové ošípané 24 - 105   10 - 14 4 - 6 

 Prasnice cca 175 22 - 

 Oprasené prasnice cca 175 10 - 14 2 - 4 

Brojlerové kurčatá Vek v týždňoch g Sutricolu/kg krmiva
g Sutricolu/liter 

pitnej vody

Kurčatá do 1 - 1

Brojlery

 

1 - 4 3 2

5 - 8 5 3
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OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

14. 3. 2011

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Kolistín potencuje kurareformné účinky niektorých látok, napr. streptomycínu, neomycínu, polymyxínu 

B. Ak sa podáva spolu s aminoglykozidmi, hrozí väčšie riziko nefrotoxicity. Neodporúča sa podávať me-

thenamin, ako antiseptikum močových ciest, pre zvýšené nebezpečie vzniku zlúčenín so sulfadimidínom, 

narušujúcich priechodnosť močových ciest a antikoagulačné látky, pretože sulfónamidy predlžujú dobu 

zrážania krvi. Liek sa môže používať počas gravidity a laktácie. 

VEĽKOSŤ BALENIA

25 g, 250 g, 1 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR : 96/078/04-S
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plv. sol.

ZLOŽENIE

Tanninum 55 g

Glucosum monohydricum ad 100 g

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Prášková zmes hnedej farby.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Hovädzí dobytok, teľa, ošípaná, hydina, králik, pes.

CHARAKTERISTIKA

Tanín koaguluje v mieste pôsobenia povrchovú vrstvu bielkoviny a vytvára tak na povrchu sliznice a kože 

tenký spevnený fi lm a mierne stláča kapiláry. Týmto adstringentným pôsobením priaznivo ovplyvňuje 

zápalové príznaky ako hyperémiu, exsudáciu a čiastočne i bolestivosť. Obmedzuje vstrebávanie škodlivých 

látok a sekréciu žliaz, pôsobí antisepticky, obstipačne, znižuje peristaltiku čreva, zabraňuje dehydratácii 

organizmu, znižuje krvácanie a uľahčuje hojenie a epitelizáciu slizníc a kože. Prípravok zabezpečuje čias-

točný prívod energie formou ľahko metabolizovateľnej glukózy.

OBLASŤ POUŽITIA

Prevencia diarhoického syndrómu u všetkých vekových kategórií indikovaných zvierat.

KONTRAINDIKÁCIE

Obstipácia, anémie.

UPOZORNENIE

Veterinárny prípravok nepodávať a nemiešať s inými liečivami.

SPÔSOB PODANIA PRÍPRAVKU

V pitnej vode alebo v krmive.

DÁVKOVANIE

Hovädzí dobytok: 40 - 160 g veterinárneho prípravku pre zviera a deň počas 3 - 4 dní v pitnej vode. 

Dennú dávku rozdeliť na dvakrát.

Teľatá: 20 - 40 g veterinárneho prípravku pre zviera a deň počas 3 - 4 dní v pitnej vode. 

Dennú dávku rozdeliť na dvakrát.

Ošípané - odstavčatá: 0,3 - 0,5 kg veterinárneho prípravku na 100 kg krmiva počas 21 dní.

Aplikovať už 5 dní pred odstavom.

Ošípané - výkrm: 0,3 - 0,5 kg veterinárneho prípravku na 100 kg krmiva počas 10 dní.

Preventívne aplikovať 5 dní pred zmenami, ktoré by mohli vyvolať hnačku (zmena krmiva, premiestňo-

vanie).

Hydina: 0,02 - 0,10 g veterinárneho prípravku pre zviera a deň počas 5 - 7 dní pri suspektnej hnačke.

Brojlery: 0,5 - 1,0 kg veterinárneho prípravku na 1 tonu krmiva počas 5 - 7 dní pri suspektnej hnačke.

Králiky: 0,5 - 1 kg veterinárneho prípravku na 100 kg krmiva prvé 2 - 3 týždne po odstave.

 

Pes: 1 - 2 g 2-krát denne pri suspektnej hnačke.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

SPÔSOB SKLADOVANIA

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

2 roky

VEĽKOSŤ BALENIA

20 g, 200 g, 5 kg

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

28. 12. 2012

Len pre zvieratá. 

Uchovávať mimo dosahu detí! 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 003/R/03-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

100 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Tetracyclini hydrochloridum 12,00 g  

Pomocná látka: Monohydrát laktózy

Homogénna prášková zmes bledožltej farby.

INDIKÁCIE

Infekčné ochorenia a septické stavy, hlavne mláďat hospodárskych zvierat, vyvolané pôvodcami citlivými 

na tetracyklín.

Pneumónie, bronchitídy a enteritídy teliat a prasiat, respiračné a gastrointestinálne bakteriálne infekcie 

hydiny, psov a mačiek, sekundárne infekcie pri vírusovej psinke a leptospiróze psov. 

KONTRAINDIKÁCIE

Precitlivelosť na účinnú látku lieku. 

Ťažké poškodenie pečene a obličiek.

Nepodávať prežúvavcom s rozvinutým žalúdkom.

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Gastrointestinálne nežiaduce účinky - priame dráždenie tráviaceho traktu prejavujúce sa zvracaním 

a hnačkou (malé zvieratá). Kosti a zuby - tetracyklín sa ľahko viaže na vápnik uložený v novotvorených 

kostiach, alebo v zuboch mladých zvierat. Niekoľkodňové užívanie tetracyklínu vedie ku zmene normálnej 

črevnej bakteriálnej fl óry. Aplikácia lieku po uplynutí doby použiteľnosti môže pôsobiť toxicky na obličky, 

čo sa prejaví renálnou tubulárnou acidózou, retencia dusíka. V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť 

kožné alergické reakcie, ktoré po ukončení aplikácie lieku vymiznú. Pri dlhodobom podávaní sa zvyšuje 

možné riziko superinfekcie.

CIEĽOVÝ DRUH 

Kurčatá, morky, ošípané, teľatá, psy a mačky.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka: (kurčatá, morky, teľatá, ošípané, psy, mačky) je 30 mg účinnej látky (0,25 g lieku)

na 1 kg živej hmotnosti 2 krát denne, po dobu najmenej 5 dní. 

Ošípané a teľatá: na každých 50 kg živej hmotnosti sa podá 7,5 g lieku (900 mg účinnej látky - 3 zarov-

nané čajové lyžičky) 2 krát denne.

Kurčatá, morky: 2 - 3 g lieku (240 - 360 mg účinnej látky) na 1 l pitnej vody.

Pri ťažkých stavoch ochorenia je možné počiatočnú dávku zdvojnásobiť.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa má rozpustiť najprv v menšom množstve vody a následne môže byť zriedený na potrebný objem. 

V krmive má byť dôkladne zamiešaný. Denne pripravovať čerstvý roztok.

Všeobecné pravidlo: je nutné zabezpečiť, aby zvieratá vypili všetku vodu, prípadne inú tekutinu s obsa-

hom lieku ako aj skonzumovali všetku potravu zmiešanú s liekom. Aby to bolo možné docieliť, medikáciu 

treba vykonať pri rannom kŕmení. Liek je vhodný na rutinnú terapiu citlivých kmeňov patogénov. 

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso a orgány 10 dní.

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať mimo 

dosahu detí. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. Čas použiteľnosti po nariedení v pitnej 

vode: 24 hodín. Po zamiešaní do krmiva spotrebovať ihneď.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pre tetracyklíny platia základné bezpečnostné opatrenia:

• Pri požití substancie vymyte ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie. 

• Pri kontakte substancie s kožou, omyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri podráždení kože 

vyhľadajte lekársku pomoc.

• Pri inhalácii vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadaj-

te lekársku pomoc.

• Pri kontakte substancie s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vymývajte vodou 

minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

• Neodporúča sa s liekom manipulovať osobám citlivým na účinnú zložku lieku a tehotným ženám.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

3. 11. 2011

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Tetracyklín tvorí s dvoj- a trojmocnými iónmi kovov neúčinné komplexy. Bakteriostaticky pôsobiaci chlór-

tetracyklín nie je vhodné kombinovať s baktericídnymi látkami ako sú napr. penicilíny, cefalosporíny, ami-

noglykozidy kvôli potencionálnemu antagonizmu. 
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VEĽKOSŤ BALENIA

50 g, 100 g, 1 kg

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/252/94-S 
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perorálny prášok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinné látky: Tiamulini hydrogenofumaras 33 mg 

 Chlortetracyclini hydrochloridum 100 mg

Pomocné látky: Maydis amylum (škrob kukuričný)

Svetložltý homogénny prášok.

INDIKÁCIE  

Terapia respiračných a alimentárních infekcií prasiat spôsobených mikroorganizmami citlivými na tia-

mulín a chlórtetracyklín ako sú: enzootické pneumónie (Mycoplasma hyopneumoniae), pleuropneumónie 

(Actinobacillus pleuropneumoniae), hemofi lové polyserozitídy (Haemophillus parasuis), atrofi cké rinitídy 

(P. multocida a B. bronchiseptica), kolienteritídy (E. coli), nekrotické enteritídy (Salmonella cholerae suis), 

dyzentéria (Brachyspira hyodysenteriae), proliferatívna enteropatia (Lawsonia intracellularis) a sekundárne 

bakteriálne infekcie pri vírusových ochoreniach ako infl uenza a PRRS.

KONTRAINDIKÁCIE 

Ťažké poškodenie pečene a obličiek a gravidita.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť kožné alergické reakcie, ktoré po ukončení aplikácie vymiznú.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná terapeutická dávka lieku: 

4 - 5 mg THF + 12 - 15 mg CTC/ kg ž. hm., čo zodpovedá dávke 3 kg lieku/ t krmiva.

Dávka pri liečbe pneumónie (Actinobacillus pleuropneumoniae) a proliferatívnej enteropatie (Lawsonia 

intracellularis):

6 - 7,5 mg THF + 18 - 22,5 mg CTC/ kg ž. hm., čo zodpovedá dávke 4,5 kg lieku/ t krmiva.

Liek sa podáva počas 7 - 10 dní, perorálne, homogénne zamiešaný v krmive.

Podávať individuálne.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Predpísanú dávku lieku sa odporúča zhomogenizovať s malým množstvom krmiva a následne zmes zmiešať 

so zvyškom krmiva na konečnú  koncentráciu. Ak je to možné, malo by byť použitie lieku založené len na zák-

lade testov citlivosti. Používanie lieku inak, ako je predpísané v SPC môže viesť k zvýšeniu prevalencie bakte-

riálnej rezistencie a k zníženiu účinnosti liečby pri použití ostatných antibiotík z dôvodu skríženej rezistencie.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Mäso ošípaných 10 dní.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

na suchom mieste. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. Po zamiešaní do krmiva ihneď 

spotrebovať. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Vyhnite sa priamemu kontaktu lieku s kožou. Liek je určený pre zvieratá. Pri manipulácii s liekom je  po-

trebné používať ochranné rukavice a respirátor a vyhýbať sa inhalácii lieku. V prípade priameho kontaktu 

je potrebné opláchnutie vodou, v prípade alergickej reakcie vyhľadať lekára. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ  INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

15. 6. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 

Liek nesmie byť podaný súčasne, 3 dni pred a 3 dni po aplikácii monensínu, narazínu, salinomycínu. Liek 

nie je  kompatibilný s liekmi obsahujúcimi monensín, narazín alebo salinomycín. Absorpcia chlórtetra-

cyklínu je negatívne ovplyvnená prítomnosťou dvoj- a trojmocných iónov (vápník, železo, meď a hliník), 

pretože se vytvárajú neúčinné cheláty. Pri súčasnom podaní penicilínových antibiotík dochádza k vzájom-

nému antagonizmu. Pri súčasnom podání tiamulínu a monenzínu sa prejavujú toxické účinky na pečeň 

(iba u samíc), hygroskopická degenerácia myokardu a vakuolárna degenerácia kostrových svalov.

VEĽKOSŤ BALENIA

1 kg.

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/003/99-S
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premix na medikáciu krmiva

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinné látky: Tiamulini hydrogenofumaras 33 mg

 Chlortetracyclini hydrochloridum 100 mg

Pomocná látka: kukuričný škrob

Homogenný prášok hnedožltej farby.

INDIKÁCIE

Terapia a prevencia respiračných a alimentárních infekcií prasiat spôsobených mikroorganizmami citli-

vými na tiamulín a chlórtetracyklín ako sú: enzootické pneumónie (Mycoplasma hyopneumoniae), pleu-

ropneumónie (Actinobacillus pleuropneumoniae), hemofi lové polyserozitídy (Haemophillus parasuis), at-

rofi cké rinitídy (P. multocida a B. bronchiseptica), kolienteritídy (E. coli), nekrotické enteritídy (Salmonella 

cholerae suis), serpulínová dyzentéria (Serpulina hyodysenteriae), proliferatívna enteropatia (Lawsonia 

intracellularis) a sekundárne bakteriálne infekcie pri vírusových ochoreniach ako infl uenza a PRRS.

KONTRAINDIKÁCIE

Ťažké poškodenie pečene a obličiek, včasné štádium gravidity.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Gastrointestinálne nežiaduce účinky – priame dráždenie tráviaceho traktu prejavujúce sa zvracaním 

a hnačkou. (malé zvieratá).

Kosti a zuby – chlórtetrycyklín sa ľahko viaže na vápnik uložený v novovytvorených kostiach alebo v zu-

boch mladých zvierat.

Pri dlhodobom podávaní sa zvyšuje možné riziko superinfekcie.

Aplikácia lieku po uplynutí doby použiteľnosti môže pôsobiť toxicky na obličky, čo sa prejaví renálnou 

tubulárnou acidózou a retenciou dusíka. 

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť kožné alergické reakcie, ktoré po ukončení aplikácie lieku vy-

miznú.

CIEĽOVÝ DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Ošípané.

DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná terapeutická dávka 3 kg / t krmiva po dobu 7 - 10 dní

Dávka pri liečbe pneumónií (Actinobacillus pleu-

ropneumoniae)
4,5 kg / t krmiva

Liečebno-ochranná dávka lieku 1 - 1,5 kg / t krmiva

POKYN PRE SPRÁVNE PODANIE

Liek sa podáva homogénne zamiešaný v krmive.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso pri liečebnej dávke 10 dní.

Mäso pri liečebno-ochrannej dávke 1 deň.

PODMIENKY A SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

3 roky. Po zamiešaní do kŕmnej zmesi spotrebovať do 10 dní. Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspi-

rácie uvedenom na obale. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Vyhnite sa priamemu kontaktu lieku s kožou. Liek je určený pre zvieratá. Pri manipulácii s liekom je po-

trebné používať ochranné rukavice a respirátor a vyhýbať sa inhalácii lieku. V prípade priameho kontaktu 

je potrebné opláchnutie vodou, v prípade alergickej reakcie vyhľadať lekára. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

10 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 

Pôsobí synergicky so sulfonamidmi, tetracyklínmi a nitroimidazolmi. 

VEĽKOSŤ BALENIA

5 kg, 10 g

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 98/012/06-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

100 g lieku obsahuje: 

Účinné látky: Chlortetracyclini hydrochloridum 12,0 g

 Colistini sulfas 12 mil.IU

Pomocné látky: Acidum citricum anhydricum (bezvodá kyselina citrónová), Lactosum monohydricum (mo-

nohydrát laktózy), Saccharosum (sacharóza)

INDIKÁCIE

Infekčné choroby a septické stavy u mláďat hospodárskych zvierat - teliat, ošípaných a hydiny ako septi-

kémie, gastritídy, enteritídy, bronchitídy, pneumónie, pleuritídy, peritonitídy, pasteurelózy, salmonelózy. 

Pôsobí aj na infekcie spôsobené Pseudomonas aeruginosa.

KONTRAINDIKÁCIE

Precitlivelosť na účinné látky lieku. Gravidita a laktácia. 

NEŽIADUCE ÚČINKY

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť kožné alergické reakcie, ktoré po ukončení aplikácie lieku vy-

miznú.

CIEĽOVÝ DRUH 

Ošípané, teľatá a hydina (kura domáca).

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Všeobecná dávka: 

60 mg chlórtetracyklínu na kg ž.hm. a deň a 60 000 IU kolistínu sulfátu na kg ž.hm. a deň, 

čo zodpovedá: 0,5 g lieku na kg ž.hm. a deň počas 3 - 5 dní v krmive alebo pitnej vode,

 5,0 g lieku na 1 l pitnej vody počas 3 - 5 dní.

U teliat jedno 20 g balenie na kus a deň v pitnej vode počas 3 - 5 dní.

SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne, v krmive, v pitnej vode. 

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Pri použití lieku v roztoku sa denná dávka lieku preleje časťou vody, premieša a potom doplní na potrebný 

objem. Pri opačnom postupe sa vytvárajú hrudky.

Všeobecné pravidlo: je nutné zabezpečiť, aby zvieratá vypili všetku vodu s obsahom lieku, alebo krmivo 

zmiešané s liekom. Aby to bolo možné docieliť, medikáciu treba vykonať pri rannom kŕmení. Liek je vhod-

ný na rutinnú terapiu citlivých kmeňov patogénov. 

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso: ošípaných 10 dní, teliat 30 dní, hydiny 3 dni.

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí. Čas pou-

žiteľnosti: 2 roky. Po nariedení v pitnej vode spotrebovať do 3 hodín. Po zamiešaní do krmiva ihneď 

spotrebovať. 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Súčasné podávanie mlieka a látok obsahujúcich dvoj a trojmocné kovy v disociovateľnej alebo voľnej 

forme môžu znížiť účinnosť lieku. Účinok lieku môžu antagonizovať antibiotiká s rýchlym baktericídnym 

účinkom (penicilín, streptomycín). Pri príprave medikovaného krmiva alebo nápoja je potrebné chrániť si 

pokožku, sliznice a oči. Osoby alergické na niektorú zo zložiek lieku by sa mali vyhýbať kontaktu s liekom.

Liek sa nedoporučuje podávať v gravidite a laktácii. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi. 

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

1. 12. 2009

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Chlórtetracyklín tvorí s dvoj- a trojmocnými iónmi kovov neúčinné komplexy. Bakteriostaticky pôsobiaci 

chlórtetracyklín nie je vhodné kombinovať s baktericídnymi látkami ako sú napr. penicilíny, cefalosporíny, 

aminoglykozidy. 

VEĽKOSŤ BALENIA

20 g, 1 kg, 15x20 g

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. 

Len na predpis veterinárneho lekára.

Reg. č. SR: 96/0268/97-S
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prášok na perorálny roztok

Tiamulini hydrogenofumaras

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Tiamulini hydrogenofumaras  450 mg (zodpovedá 364 mg Tiamulinum)

Pomocné látky: Povidon, Monohydrát laktózy

INDIKÁCIE

Liečba infekčných ochorení dýchacieho a tráviaceho ústrojenstva ošípaných, vyvolaných patogénnou 

mikrofl órou citlivou na tiamulín. Ide predovšetkým o dyzentériu ošípaných, enzootickú pneumóniu, ple-

uropneumóniu ošípaných, proliferatívnu enteropatiu ošípaných (PPE) a ďalšie infekcie. Ďalej na terapiu 

a profylaxiu mykoplazmózy hydiny – chronických respiratórnych chorôb hydiny (CRD), infekčnej sinovitídy 

a taktiež infekčnej sinusitídy moriek. 

KONTRAINDIKÁCIE

Zvieratám nesmie byť 7 dní pred a 7 dní po aplikácii lieku podaný monensín, salinomycín alebo narazín.

NEŽIADUCE ÚČINKY

U citlivých zvierat sa môžu vyskytnúť prechodné kožné reakcie, prípadne nevoľnosť. V prípade ich výskytu 

je nutné aplikáciu lieku prerušiť.

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Ošípané, kur domáci – brojlery, morky.

DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Dyzentéria ošípaných – liečba:  (Brachyspira hyodysenteriae)

5 - 8 mg tiamulín hydrogénfumarátu (THF) / 1 kg ž. hm. v pitnej vode, tzn. koncentrácia v medikovanej 

pitnej vode 0,006 % (60 mg THF / liter pitnej vody, tj. 133 mg lieku / liter). Podává se po dobu 3 dní pre 

všetky vekové kategórie ošípaných. 

Enzootická pneumónia a pleuropneumónia ošípaných:

(Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae)

15 - 25 mg THF / kg ž.hm. počas 3 - 5 dní v pitnej vode, tzn. medikácia v koncentrácii 0,012% - 0,018% 

(120 - 180 mg THF / liter pitnej vody, tj. 266 - 400 mg lieku / liter) pre všetky vekové kategórie ošípaných.

Proliferatívna enteropatia ošípaných (PPE) – liečba: 

7,5 - 8 mg tiamulín hydrogénfumarátu (THF) / kg ž. hm. v pitnej vode. Podáva sa počas 14 dní pre všetky 

vekové kategórie ošípaných. 

Liečebne – kur domáci, brojlery:

250 mg THF / liter pitnej vody, tj. 555 mg lieku / liter počas 3 dní (25 mg THF / kg ž. hm., podľa vypitého 

množstva pitnej vody). 

Liečebno-ochranne – kur domáci, brojlery:

Medikácia pitnej vody pre brojlery v koncentrácii 0,0125 % (125 mg THF / liter pitnej vody, tj. 

278 mg lieku / liter; 12,5 mg THF / kg ž.hm., podľa vypitého množstva vody) počas 3 dní v prvom 

týždni života a ďalej 1 deň v dávke 0,02 % (200 mg THF / liter pitnej vody, tj. 444 mg lieku / liter). 

Pri premiestňovaní kuríc sa aplikuje 125 mg THF / liter pitnej vody, tj. 278 mg lieku / liter ; 12,5 mg THF / 

kg ž. hm., počas 3 dní v prvom týždni, 1 deň v 4., 8., 12. týždni a 2 dni v 16. týždni. 

Liečebne - morky: 

Medikácia pitnej vody pre morky v koncentrácii 0,025 % (250 mg THF / liter pitnej vody) počas prvých 

3 dní života a 1 deň v 4., 8., 12. a 16. týždni, čo odpovedá približne 30 mg THF/ kg ž.hm., podľa vypitého 

množstva vody.

Príprava medikovanej pitnej vody

Koncentrácia tiamulinu-fumarátu

v pitnej vode

Litre vody na 100 g lieku TIAGAL 450 mg/g 

prášok na perorálny roztok 

0,025 % 180

0,02 % 225

0,0125 % 360

Koncentrácia tiamulinu-fumarátu 

v pitnej vode

Gramy lieku TIAGAL 450 mg/g prášok na pero-

rálny roztok na 100 litrov pitnej vody

0,025 % 55,6

0,02 % 44,4

0,0125 % 27,8

Dávkovacia schéma pre medikáciu pitnej vody pre 1000 ks hydiny

Vek hydiny

v týždňoch

Množstvo 

pitnej vody 

v litroch na deň

TIAGAL 450 

mg/g prášok na 

perorálny roz-

tok v gramoch

Konečná 

koncentrácia 

v % (w/v)

Profylaxia 1 18 5,0 g 0,0125

4 60 27,5 g 0,02

6 80 35,0 g 0,02

9 110 50,6 g 0,02
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Vek hydiny

v týždňoch

Množstvo 

pitnej vody 

v litroch na deň

TIAGAL 450 

mg/g prášok na 

perorálny roz-

tok v gramoch

Konečná 

koncentrácia 

v % (w/v)

Profylaxia a 

terapia
4 60 35,0 g

0,025

6 80 45,0 g

8 100 55,6 g

10 120 65,6 g

12 140 75,6 g

14 160 85,6 g

16 180 95,6 g

18 200 111,2 g

20 220 121,2 g

23 250 136,2 g

Vždy pripravujte iba toľko medikovanej vody, koľko je nutné pre pokrytie dennej spotreby. Maximálna 

koncentrácia medikovaného koncentrátu pre napájacie systémy určeného pre ďalšie riedenie by nemala 

presahovať 60 g/l (6,0 % w/v). 

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva perorálne, rozpustený v pitnej vode.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso ošípaných 7 dní.

Mäso hydiny a moriek 3 dni.

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE UCHOVÁVANIE 

Tento veterinárny liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky pre uchovávanie. Uchovávať mimo dosa-

hu detí. Čas použiteľnosti: 2 roky. Po rozpustení v pitnej vode 12 hodín. Po prvom otvorení 5 dní. Nepouží-

vajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pri príprave roztoku do pitnej vody je potrebné chrániť si pokožku a sliznice pred priamym kontaktom s 

liekom. Koncentrácia voľného chlóru v pitnej vode by nemala prekročiť 10 ppm (0,001%), pretože môže 

znížiť antimikrobiálnu aktivitu účinnej látky. V prípade kontaktu s liekom je potrebné postihnuté miesto 

dôkladne umyť vodou. 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU

12. 6. 2009

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTERAKCIE 

Liek nie je kompatibilný s liekmi obsahujúcimi monenzín, narazín alebo salinomycín (môže dôjsť k depresii 

rastu alebo k úhynom). Tiamulín sa nesmie aplikovať zvieratám 7 dní pred a 7 dní po aplikácii monenzínu, 

salinomycínu a narazínu. 

VEĽKOSŤ BALENIA

10 x 6 g, 500 g

Len pre zvieratá. 

Len na predpis veterinárneho lekára!

Reg. č. SR: 96/0740/96-S
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ZLOŽENIE

Retinoli acetas 150 000 IU

Colecalciferolum 10 000 IU

Tocoferoli alfa acetas 0,4 g

Methioninum 3,0 g

Lysini hydrochloridum 5,0 g

Faex siccata 40,0 g

Glucosum 40,0 g

Acidum ascorbicum 1,0 g

Calcii hydrogenphosphas 10,1 g v 100 g prípravku

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kone, psy, mačky, hydina, holuby, kožušinové zvieratá.

CHARAKTERISTIKA

Kombinovaný vitamínový veterinárny prípravok s obsahom esenciálnych aminokyselín, určený na zlepše-

nie odolnosti a celkovej kondície zvierat.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Svetlohnedý prášok.

OBLASŤ POUŽITIA

Zvýšenie telesnej kondície, odolnosti, úžitkovosti, výkonnosti a reprodukcie zvierat. Energetická podpora 

v rekonvalescencii, pri horúčkach, v období vývoja mláďat, u starších oslabených zvierat, v období rastu, 

gravidity, laktácie, infekčných ochorení. Stresy, poškodenie pečene (pri intoxikáciách, infekčných a parazi-

tárnych ochoreniach), metabolické poruchy.

SPÔSOB PODANIA 

Perorálne v krmive.

DÁVKOVANIE

Prasiatka, psy, mačky, hydina, holuby, kožušinové zvieratá:  0,5 - 1 g/kg ž. hm. 1-krát denne alebo 

0,3 - 0,4 kg/100 kg kŕmnej zmesi. Podávať po dobu 3 - 4 dní 1-krát denne. Podávanie je možné zopakovať 

po 10-dennej prestávke.

Hovädzí dobytok, kone, ovce, ošípané: 0,1 - 0,2 g/kg ž.hm. 1-krát denne alebo 0,2 kg/100 kg kŕmnej 

zmesi. Podávať počas 3 - 4 dní 1-krát denne. Podávanie je možné zopakovať po 10-dennej prestávke.

SKLADOVANIE

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

Uchovávať mimo dosahu detí.

VEĽKOSŤ BALENIA

300 g, 3 kg

UPOZORNENIE 

Prípravok je možné podávať už od druhého dňa života, po vypití mledziva. Čas podávania prípravku nemá 

prekročiť 4 dni. Prechod na mliečnu výživu má byť postupný. Ako jediný zdroj výživy je možné roztok 

prípravku podávať maximálne 1 - 2 dni. Zvieratám, ktoré samé nápoj neprijímajú, je možné aplikovať ho 

z fľašky. Pripravený roztok je potrebné spotrebovať do 24 hodín. 

ČAS POUŽITEĽNOSTI

24 mesiacov.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

16. 6. 2009

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 000278/VM/99-S
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injekčný roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY

1 ml lieku obsahuje:

Účinné látky:  Retinoli palmitas 100 000 IU

 Colecalciferolum 50 000 IU

 Tocoferoli alfa acetas 50,00 mg

Pomocné látky: Helianthi oleum raffi  natum (slnečnicový olej rafi nový)  

INDIKÁCIE 

- Hypovitaminózy a avitaminózy A, D, E.

- Doplnenie vitamínových rezerv v období pred pôrodom a u novorodených mláďat, myodystrofi a jah-

niat a teliat.

- U mláďat pri poruchách rastu, látkového metabolizmu, nechutenstve, neudržanie sa na nohách, za-

ostalosti mláďat, na zvyšovanie telesnej hmotnosti zvierat.

- Zvyšovanie prirodzenej odolnosti zvierat, podporná terapia pri infekčných ochoreniach dýchacieho 

a tráviaceho systému (hnačky, pneumónie).

- Poruchy reprodukcie bez známej etiológie, prevencia embryonálnej mortality a porúch vo vývoji 

plodu v prenatálnom období, oligospermia, nedostatočné libido sexualis u samcov, agalaktopatia.

- Hemeralopie, xeroftalmie, keratomalácie, epiteliálne alterácie, akné, hyperkeratotický ekzém, der-

matitídy.

- Rachitis, osteomalácie, poruchy spôsobené zníženou hladinou vápnika v organizme, krívanie, pod-

pora hojenia zlomenín kostí a správneho vývoja zubov, osutina prasiatok.

KONTRAINDIKÁCIE 

Hypervitaminóza A, D a E.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Ojedinele sa môže vyskytnúť lokálna reakcia v mieste vpichu, predovšetkým po aplikácii väčších množ-

stiev roztoku. Preto je vhodné dávku aplikovať do dvoch miest podania max. po 10 ml.

CIEĽOVÝ DRUH 

Krava, kôň, teľa, prasa, žriebä, jahňa, prasiatko, pes, králik, hydina.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

 krava, kôň   5 - 10 ml pro toto

 teľa, prasa, žriebä 3 - 7 ml pro toto

 jahňa, ciciak  1 - 3 ml pro toto

 pes   0,1 ml/5 kg ž.hm.

 králik, hydina  0,1 ml pro toto  

Aplikácia sa doporučuje zopakovať po 2 - 3 mesiacoch. Pri akútnych stavoch je potrebné aplikovať polovič-
né dávky 2 až 3-krát v dvojdenných intervaloch.

SPÔSOB PODANIA
Intramuskulárne alebo subkutánne. 

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ
Na jedno miesto aplikovať max. 10 ml injekčného roztoku. 

OCHRANNÁ LEHOTA 
Bez ochranných lehôt.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 
Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete. Doba použiteľnosti po 1. otvorení vnú-
torného obalu: 28 dní. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mies-
te. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 
- Väčšie dávky je vhodné rozdeliť do dvoch miest aplikácie max. po 10 ml. 
- Liek je viazaný na lekársky predpis veterinárneho lekára, aplikovať ho smie len veterinárny lekár 

(odborne spôsobilá osoba).
- Ku kontaktu používateľa s liekom môže dôjsť len pri nehode; rozbitie liekovky a vyliatie obsahu alebo 

pri neopatrnej manipulácii s injekciou pri aplikácii, pričom dôjde k samoinjikácii lieku.
- Pri kontakte substancie s kožou je vhodné postihnuté miesto omyť vodou a mydlom. 
- Pri kontakte substancie s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vymývajte vodou 

minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri samoinjikácii vyhľadajte lekársku pomoc.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-
TÉHO 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.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 
PRE POUŽÍVATEĽOV
12 / 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 
V prítomnosti železitých solí prechádza tokoferol na tokoferyl chinón, ktorý pôsobí ako antivitamín E 

a antivitamín K. Preto sa odporúča nepodávať súčasne lieky obsahujúce železo.

VEĽKOSŤ BALENIA

50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml. 

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/006/01-S
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prášok na perorálny roztok

ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Ornidazolum 100 mg 

Pomocné látky: Kyselina askorbová, Tiamin hydrochlorid, Ribofl avín, Pyridoxin hydrochlorid, 

 Kalcium pantotenát, Natrium propionát

INDIKÁCIE

Prevencia a terapia trichomonózy, histomonózy a aspergilózy športových holubov a okrasných druhov 

vtákov a hydiny.

KONTRAINDIKÁCIE 

Žiadne.

NEŽIADUCE ÚČINKY 

Neboli pozorované.

CIEĽOVÝ DRUH 

Športové holuby, okrasné druhy vtákov a okrasná hydina.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ CIEĽOVÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA 

LIEKU

Liečebne:

4 g lieku na 1 liter pitnej vody (40 mg liečiva/kg ž. hm.), počas 5 - 7 dní.

Liečebno-ochranne:

2 g lieku na 1 liter pitnej vody (20 mg liečiva/kg ž. hm.), počas 3 - 5 dní.

1 l medikovanej vody je cca pre 20 ks holubov. 

V období pretekov a odchovu mláďat sa doporučuje podávať liečebno-ochranné dávky lieku 2 dni 

v 14-dňových intervaloch.

SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Potrebné množstvo lieku rozpustiť v menšom množstve horúcej vody (55 - 60 °C) a následne po rozpustení 

rozmiešať v celkovom množstve vody.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať 

na suchom mieste. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale. Čas použiteľnosti po rekonšti-

túcii lieku podľa návodu: 24 hodín.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

Pre zabezpečenie plného účinku a bezpečnosti lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a spôsob 

aplikácie.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽI-

TÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvi-

dované v súlade s platnými predpismi.

DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII 

PRE POUŽÍVATEĽOV

15. 2. 2010

ĎALŠIE INFORMÁCIE: LIEKOVÉ INTERAKCIE 

Nie sú známe.

VEĽKOSŤ BALENIA 

10 g, 30 x 10 g, 60 x 10 g, 500 g 

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis!

Reg. č. SR: 96/061/02-S  
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perorální roztok

Ornidazolum

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, světle žlutého roztoku obsahuje:

Léčivá látka: Ornidazolum 100 mg

INDIKACE 

Léčba trichomoniázy (Trichomonas gallinae) a histomoniázy (Histomonas meleagridis) sportovních a okras-

ných holubů.

KONTRAINDIKACE 

Nejsou.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Lék je holuby snášený dobře. Nejsou známé nežádoucí účinky.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 

Sportovní a okrasní holubi.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ 

Holubi: terapeutická dávka - pro 100 ks zvířat - 10 ml léku rozředit v 5 l pitné vody 

 (40 mg/kg ž. hm.) na den, podávat během 3 - 5 dní.

 profylaktická dávka - pro 100 ks zvířat - 5 ml léku rozředit v 5 l pitné vody 

 (20 mg/kg ž. hm.) na den, podávat během 10 dní.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorálně, naředěný v pitné vodě.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ 

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku. 

Lék podávat jen v naředěném stavu! Lék dávkovat odléváním, nevkládat cizí tělesa do obsahu láhve pří-

pravku!

OCHRANNÁ LHŮTA 

Není určeno pro potravinová zvířata.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v suchu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uve-

dené na obalu. Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 6 týdnů. Doba použitelnosti po naředění 

v pitné vodě podle návodu: 12 hodin. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném po-

užití anthelmintik ze stejné skupiny. Po použití přípravku si umyjte ruce. Při práci s přípravkem nekuřte, 

nejezte a nepijte. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měli používat ochranné gumové 

či latexové rukavice. Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky oplách-

něte exponovanou část velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vyplachujte zasažené oko po dobu 

několika minut proudem pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě po-

žití přípravku ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu 

lékaři. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAV-

KŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být 

likvidován podle místních právních předpisů.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2011

VELIKOST BALENÍ

100 ml.

Pouze pro zvířata. 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Reg. č. ČR: 96/028/06-C
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ZLOŽENIE

1 ml veterinárneho prípravku obsahuje: 

Účinná látka: Simethiconum 85 mg (= aktivovaný Dimeticon = aktivovaný Polydimetylsiloxan)

Pomocné látky: Methylparabenum, Propylparabenum, Propylenglycolum, Aqua purifi cata

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, králiky.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Biela až slabo nažltlá, ľahko roztrepateľná emulzia.

CHARAKTERISTIKA

Tympanol je veterinárny prípravok s obsahom polydimetylsiloxanu, aktivovaného koloidným oxidom 

kremičitým vo forme emulzie ako účinný prostriedok pri plynatosti a ako odpeňovací prostriedok, zalo-

žený na rozrušovaní peny ovplyvňovaním povrchového napätia. Spôsobuje splývanie plynových bubliniek 

a uľahčuje tak odchod plynov.

OBLASŤ POUŽITIA

Všetky stavy sprevádzané nadmerným hromadením plynov tráviacom trakte:

- akútne penové zdutie (meteorizmus) prežúvavcov pri náhlom prechode zo suchého krmiva na zelené 

(po skrmovaní mladej ďateliny, lucerny, strukovín, zeleniny a pod.)

- meteorizmus teliat, spôsobený dietetickými chybami

- akútne zdutie králikov

- plynová kolika u koní

- ako odpeňovací prostriedok pri otravách penivými prostriedkami.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne, vo fľaši alebo sondou dobre zamiešané vo vode. Pri včasnom podaní (pri zachovanej peristalti-

ke) sa zlepšenie zdravotného stavu dostaví za 10 - 20 minút. V ťažších prípadoch sa veterinárny prípravok 

zriedený a dobre pretrepaný s vodou vstrekne do bachora injekčnou striekačkou. Miesto vpichu do bacho-

ra je podobné ako pri trokárovaní. Pri vstrekovaní tekutiny sa pohybuje ihlou rôznymi smermi tak, aby 

veterinárny prípravok prišiel do styku s čo najväčším obsahom bachora. 

DÁVKOVANIE

Hovädzí dobytok, kone: 25 ml rozmiešané v 3 - 5 litroch vody.

Teľatá, ovce, kozy: 10 - 15 ml, rozmiešané v 1 - 2 litroch vody.

Králiky: 1 čajová lyžička.

25 ml je jednorazová dávka pre dospelý hovädzí dobytok, koňa alebo pre 4 teľatá, ovce a kozy.

Pred použitím pretrepať!

SKLADOVANIE

Pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom a mrazom.

VEĽKOSŤ BALENIA

25 ml, 2x25 ml, 50 ml, 500 ml

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

3 roky.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

27. 6. 2012

Len pre zvieratá.

Uchovávať mimo dosahu detí!

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 000401/R/99-S
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ZLOŽENIE

Acidum ascorbicum 25 g

Saccharosum ad 100 g

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Biely až nažltlý kryštalický prášok.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Cicavce, hydina.

CHARAKTERISTIKA

Veterinárny prípravok s obsahom 25 % vitamínu C.

OBLASŤ POUŽITIA

Vitamín C (kyselina L-askorbová) je nutný pre formovanie a zabezpečenie normálnej  funkcie intercelu-

lárnych zložiek tkanív kostí (spojivových tkanív, kostí, chrupaviek). Pôsobí ako stimulátor obranného me-

chanizmu organizmu (fagocytárna aktivita leukocytov, retikuloendoteliálny systém, tvorba protilátok). 

Podieľa sa na oxidačných procesoch buniek a oxidoredukčných systémoch. Kyselina askorbová sa ľahko 

absorbuje z gastrointestinálneho traktu a je rozsiahlo distribuovaná do tkanív. Vysoké koncentrácie sa 

nachádzajú hlavne v nadobličkách, hypofýze, črevnej stene a leukocytoch. Najnižšie v svale, erytrocytoch, 

mozgu a tuku. Reverzibilne sa oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú, ktorá má plnú biologickú aktivitu 

vitamínu C. Hlavným metabolitom kyseliny askorbovej je kyselina oxalová. Nadbytočné množstvo absor-

bovanej kyseliny askorbovej sa z tela rýchlo vylúči močom. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa 

do materského mlieka. 

INDIKÁCIE

- Defi cit vitamínu C.

- Pri zvýšenej spotrebe vitamínu C - intenzívny rast mláďat, gravidita, laktácia.

- V období zvýšeného fyzického zaťaženia a stresu - pred transportom, pri letných teplotách.

- Doplnok krmiva zvierat, ktoré si nedokážu syntetizovat vlastnú kyselinu askorbovú – morča a opica.

- Prevencia infekcií respiračního systému, udržanie funkčnej aktivity ciev.

- Prevencia infekcií ďasien a kože.

- Regenerácia poškodených tkanív – rany, zlomeniny, dermatitídy a ekzémy.

- Vplyv na znášku.

SPÔSOB PODANIA PRÍPRAVKU

V pitnej vode, len v smaltovaných nádobách alebo v nádobách z plastu. 

DÁVKOVANIE

Cicavce: 0,4 - 1,2 g veterinárneho prípravku na 10 kg ž. hm.

Hydina: 0,8 - 2,0 g veterinárneho prípravku na 10 kg ž. hm.

Podávať počas 5-25 dní. Pri zvýšenej záťaži sa podávajú dávky 2 - 3 krát vyššie počas 5 - 7 dní.

UPOZORNENIE

VITAMIN C PG môže ovplyvniť účinok niektorých liečiv, napr. heparínu a kumarínových antikoagulancií. 

Kyselina askorbová zvyšuje nebezpečie kryštalúrie po sulfonamidoch. Kyselina acetylsalicylová, bar-

bituráty a tetracyklíny zvyšujú  jeho vylučovanie močom. Kortikosteroidy a salicyláty znižujú utilizáciu 

a absorpciu vitamínu C. V prítomnosti kyseliny askorbovej dochádza k zníženiu antibakteriálneho účinku 

antibiotík. V týchto prípadoch konzultujte s veterinárnym lekárom.

VEĽKOSŤ BALENIA

250 g, 400 g, 5 kg.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

2 roky.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

28. 12. 2012

Len pre zvieratá. 

Uchovávať mimo dosahu detí.

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 230/V/03-S
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plv. sol.

ZLOŽENIE

Acidum ascorbicum 50 g 

Saccharosum ad 100 g

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Biely až nažltlý kryštalický prášok.

DRUH ZVIERAT

Cicavce, hydina.

CHARAKTERISTIKA

Veterinárny prípravok je nutný pre formovanie a zabezpečenie normálnej funkcie intercelulárnych zlo-

žiek tkanív kostí (spojivových tkanív, kostí, chrupaviek). Pôsobí ako stimulátor obranného mechanizmu 

organizmu (fagocytárna aktivita leukocytov, retikuloendoteliálny systém, tvorba protilátok). Podieľa sa 

na oxidačných procesoch buniek a oxidoredukčných systémoch.

Kyselina askorbová sa ľahko absorbuje z gastrointestinálneho traktu a je rozsiahlo distribuovaná do tkanív. 

Vysoké koncentrácie sa nachádzajú hlavne v nadobličkách, hypofýze, črevnej stene a leukocytoch. Naj-

nižšie v svale, erytrocytoch, mozgu a tuku. Reverzibilne sa oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú, ktorá 

má plnú biologickú aktivitu vitamínu C. Hlavným metabolitom kyseliny askorbovej je kyselina oxalová. 

Nadbytočné množstvo absorbovanej kyseliny askorbovej sa z tela rýchlo vylúči močom. Prechádza placen-

tárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. 

OBLASŤ POUŽITIA

- Defi cit vitamínu C.

- Pri zvýšenej spotrebe vitamínu C - intenzívny rast mláďat, gravidita, laktácia.

- V období zvýšeného fyzického zaťaženia a stresu - pred transportom, pri letných teplotách.

- Doplnok krmiva zvierat, ktoré si nedokážu syntetizovat vlastnú kyselinu askorbovú – morča a opica.

- Prevencia infekcií respiračného systému, udržanie funkčnej aktivity ciev.

- Prevencia infekcií ďasien a kože.

- Regenerácia poškodených tkanív - rany, zlomeniny, dermatitídy a ekzémy.

- Vplyv na znášku.

SPÔSOB POUŽITIA

V pitnej vode, len v smaltovaných nádobách alebo v nádobách z plastu. 

DÁVKOVANIE

Cicavce: 0,2 - 0,6 g veterinárneho prípravku na 10 kg ž. hm.

Hydina: 0,4 - 1,0 g veterinárneho prípravku na 10 kg ž. hm.

Podávať počas 5 - 25 dní. Pri zvýšenej záťaži sa podávajú dávky 2 - 3 krát vyššie počas 5 - 7 dní.

UPOZORNENIE

Veterinárny prípravok môže ovplyvniť účinok niektorých liečiv, napr. heparínu a kumarínových antikoa-

gulancií. Kyselina askorbová zvyšuje nebezpečie kryštalúrie po sulfonamidoch. Kyselina acetylsalicylová, 

barbituráty a tetracyklíny zvyšujú jeho vylučovanie močom. Kortikosteroidy a salicyláty znižujú utilizáciu 

a absorpciu vitamínu C. V prítomnosti kyseliny askorbovej dochádza k zníženiu antibakteriálneho účinku 

antibiotík. V týchto prípadoch konzultujte s veterinárnym lekárom.

VEĽKOSŤ BALENIA

250 g, 5 kg.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

SPÔSOB UCHOVÁVANIA

Pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

24 mesiacov.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

29. 11. 2011

Len pre zvieratá. 

Uchovávať mimo dosahu detí!

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 008/V/07-S
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ZLOŽENIE

1 g veterinárneho prípravku obsahuje:

Acidum ascorbicum 1000 mg

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Hydina, cicavce.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Biely až nažltlý kryštalický prášok.

CHARAKTERISTIKA

Vitamín C (kyselina L-askorbová) je nutný pre formovanie a zabezpečenie normálnej funkcie intercelulár-

nych zložiek tkanív kostí (spojivových tkanív, kostí, chrupaviek). Pôsobí ako stimulátor obranného mecha-

nizmu organizmu (fagocytárna aktivita leukocytov, retikuloendoteliálny systém, tvorba protilátok). Po-

dieľa sa na oxidačných procesoch buniek a oxidoredukčných systémoch. Prechádza placentárnou bariérou 

a vylučuje sa do materského mlieka. 

OBLASŤ POUŽITIA

- pri zvýšenej spotrebe vitamínu C – intenzívny rast mláďat, gravidita, laktácia

- v období zvýšeného fyzického zaťaženia a stresu - pred transportom, pri letných teplotách

- doplnok krmiva zvierat, ktoré si nedokážu syntetizovať vlastnú kyselinu askorbovú – morča a opica

- prevencia infekcií respiračného systému, udržanie funkčnej aktivity ciev

- prevencia infekcií ďasien a kože

- regenerácia poškodených tkanív – rany, zlomeniny, dermatitídy a ekzémy

- vplyv na znášku

SPÔSOB PODANIA PRÍPRAVKU

V pitnej vode, len v smaltovaných nádobách alebo v nádobách z plastu. 

DÁVKOVANIE

Cicavce: 0,1– 0,3 g veterinárneho prípravku na 10 kg ž. hm.

Hydina: 0,2 – 0,5 g veterinárneho prípravku na 10 kg ž. hm.

Podávať počas 5 - 25 dní. Pri zvýšenej záťaži sa podávajú dávky 2 - 3 krát vyššie počas 5 - 7 dní.

OCHRANNÁ LEHOTA 

Bez ochrannej lehoty.

SKLADOVANIE

Pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

VEĽKOSŤ BALENIA

250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

24 mesiacov

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

19.  7.  2012

Len pre zvieratá. 

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu  detí!

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 051/V/12-S
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ZLOŽENIE

Tocoferoli alfa acetas 0,30 g

Methylparabenum

Alcoholum benzylicum

Butylhydroxytoluenum

Maydis oleum raffi  natum ad 100,00 ml

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU 

Číry svetložltý olej.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT

Ošípané, teľatá, jahňatá, pes, líška, hydina, holuby.

CHARAKTERISTIKA 

Vitamínovo-dietetický prípravok s obsahom alfa-tokoferolu a vyšších nenasýtených mastných kyselín. 

Prípravok podporuje  funkcie  reprodukčného a svalového  aparátu.

INDIKÁCIE

Nutričná encefalomalácia kurčiat a moriek, svalová dystrofi a kačíc, kurčiat a mláďat veľkých hospodár-

skych zvierat, exudatívna diatéza ošípaných a teliat, hypovitaminóza E u nosníc vedúca ku skorej em-

bryonálnej mortalite, hypovitaminózy E u kohútov, prejavujúca sa následnou sterilitou, podporná liečba 

perózy (mangánová rachitída) hydiny.

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

INTERAKCIE

Nie sú známe.

DÁVKOVANIE

Liečebno-ochranne: 

teľatá 20 - 50 ml

jahňatá 5 ml

prasnice 50 - 100 ml

odstavčatá 5 ml

pes a líška 2 - 10 ml

hydina do 4 týždňov 0,2 - 0,5 ml

hydina nad 4 týždne 1 - 2 ml

holuby 1 ml

SPÔSOB PODANIA

Príslušná dávka vitamínu E v klíčkovom oleji  sa  rozmieša s podielom kŕmnej dávky a podáva sa 

na skŕmenie.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochranných lehôt.

SPÔSOB SKLADOVANIA

Pri teplote 15 - 25 °C, chrániť pred svetlom.

ČAS POUŽITEĽNOSTI 

12 mesiacov

VEĽKOSŤ BALENIA

500 ml

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

29. 11. 2011

Len pre zvieratá. 

Uchovávať mimo dosahu detí.

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

Schval. č. SR: 026/V/02-S
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ZLOŽENIE

L-Carnitini tartras 100 mg

Thiamini hydrochloridum 350 mg

Ribofl avini natrii phosphas 350 mg

Pyridoxini hydrochloridum 520 mg

Cyanocobalaminum 1 mg

Nicotinamidum 4 000 mg

Inositolum 400 mg

Calcii pantothenas 150 mg

Biotinum 4 mg

Vehikulum ad 100 ml

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Hydina, športové holuby.

CHARAKTERISTIKA

Vysokoúčinný koncentrát vitamínov skupiny B vo forme roztoku, určený pre hydinu a športových holubov, 

na zvýšenie úžitkovosti, reprodukčných schopnosti a životaschopnosti mláďat. Komplex dôležitých vita-

mínov skupiny B je rozšírený o L-karnitín a inositol. L-karnitín získava energiu pre bunkové pochody tým, 

že v bunke na membránach mitochondrií uskutočňuje beta-oxidáciu mastných kyselín. Bez L-karnitínu by 

sa mastné kyseliny do mitochondrií nedostali. Ovplyvňuje tiež oxidáciu glukózy v Krebsovom cykle a má 

aj detoxikačnú funkciu. Pomáha odstraňovať z buniek medziprodukty metabolizmu. Inositol ovplyvňuje 

nervový prenos, reguláciu metabolizmu a normálny rast. Zvyšuje telesný výkon, podporuje metabolizmus 

tukov a cholesterolu, pozitívne vplýva na nervosvalové poruchy, ekzémy, pôsobí ako výživa mozgu a pod-

poruje činnosti pečene.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Oranžový, číry roztok.

OBLASŤ POUŽITIA

- Poruchy súvisiace s nedostatkom vitamínov skupiny B.

- Zvýšenie znášky.

- Zlepšenie konverzie krmiva a denných prírastkov kurčiat.

- Zvýšenie liahnivosti vajec a životaschopnosti mláďat.

- Podpora imunitného systému.

- Zvýšenie obsahu L-karnitínu vo vajciach.

- Zvýšenie jatočnej výťažnosti, tým, že znižuje množstvo telesného tuku.

- V období stresu. 

- Podpora srdcovej činnosti. 

- Pri výskyte porúch kože a operenia. 

- Poruchy nervovej sústavy.

SPÔSOB PODANIA

Perorálne, zriedený v pitnej vode.

DÁVKOVANIE

Hydina:

Mladá hydina do 3 týždňov veku 10 - 50 ml/1000 kusov.

Výkrm a hydina vo veku nad 3 týždne 50 - 100 ml/1000 kusov.

Nosnice 100 - 300 ml/1000 kusov. 

Podáva sa do pitnej vody počas 5 až 25 dní.

Športové holuby:

Na regulovanie výkonu počas  závodnej sezóny 5 ml lieku/1 liter pitnej vody 2-krát týždenne.

V období odchovu mláďat 5 ml lieku/1 liter pitnej vody 3-krát týždenne.

SKLADOVANIE

 Pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

VEĽKOSŤ BALENIA

1000 ml, 5 l a 10 l

ČAS POUŽITEĽNOSTI

12 mesiacov

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

DÁTUM REVÍZE TEXTU

12. 6. 2009

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 34/V/09-S
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ZLOŽENIE

Lysini hydrochloridum 50 000 mg, DL-Methioninum 20 000 mg, Retinoli acetas 200 000 IU, Ribofl avinum 

80 mg, Pyridoxini hydrochloridum 25 mg, Cyanocobalaminum 0,3 mg, Acidum nicotinicum 150 mg,  Bio-

tinum 2 mg,  Cholini chloridum 5000 mg, Colecalciferolum 40 000 IU, Tocoferoli alfa acetas 300 mg, Me-

nadionum 30 mg, Calcii hydrogenphosphas 250 000 mg, Natrii chloridum 40 000 mg, Ferrosi sulfas 3500 

mg, Cupri sulfas 275 mg, Zinci oxidum 600 mg, Mangani carbonas 700 mg, Kalii iodidum 3 mg, Cobalti 

chloridum 10 mg, Bioplex ferrosi 2000 mg, Bioplex cupri 300 mg, Bioplex zinci 1200 mg, Bioplex mangani 

700 mg, Selplex 50 3000 mg, Antioxidanti 200 mg, Vehiculum ad 1,0 kg.

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Kurčatá, nosnice, káčatá, kačice, húsatá, husi, perličky.

CHARAKTERISTIKA

Veterinárny vitamínovo-minerálny prípravok určený pre kurčatá, sliepky, perličky, kačice a husi s obsa-

hom potrebných vitamínov, nepostrádateľných aminokyselín metionínu a lyzínu a makro a mikroprvkov 

v optimálnych dávkach. Časť mikroprvkov (asi 30 %) železa, medi, zinku a mangánu a celý obsah selénu 

v anorganickej forme je v prípravku nahradený vo forme organických proteinátov (bioplexov). Organicky 

viazané formy mikroprvkov zvyšujú ich biologickú dostupnosť a tým aj ich účinnosť v organizme hydiny. 

Prípravok priaznivo pôsobí na znášku a liahnivosť vajec, na zvýšenie prírastkov živej hmotnosti, k zníženiu 

spotreby krmiva a na celkové zlepšenie zdravotného stavu, kondície a odolnosti hydiny.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Homogénny svetlohnedý prášok.

INDIKÁCIE

Liečebno-ochranne pri hypovitaminózach, avitaminózach a karencii minerálnych látok.

SPÔSOB PODANIA

Denná dávka prípravku sa homogénne zamieša do dennej dávky krmiva.

DÁVKOVANIE

Kurčatá, káčatá, húsatá: do 4 týždňov veku 20 - 40 g na 10 kusov a deň, 

 nad 4 týždne veku 40 - 60 g na 10 kusov a deň.

Perličky: do 8 týždňov veku 30 - 50 g na 10 kusov a deň,

 nad 8 týždňov veku 50 - 80 g na 10 kusov a deň.

Sliepky, kačice a husi: 60 g na 10 kusov a deň.

Jedna vrchovatá polievková lyžica obsahuje približne 25 g prípravku, kávová lyžička približne 8 - 10 g prí-

pravku. Vyššie rozpätie dennej dávky sa použije pri krmive zloženom výlučne z obilných šrotov. Hydine 

v období znášky sa doporučuje pridávať ešte iný zdroj vápnika.

SKLADOVANIE

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

VEĽKOSŤ BALENIA

400 g, 800 g, 10 kg.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

12 mesiacov.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

DÁTUM REVÍZE TEXTU

9. 12. 2009

Len pre zvieratá.

Uchovávať mimo dosahu detí!

Bez predpisu veterinárneho lekára! 

Schval. č. SR: 234801/VM/99-S
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ZLOŽENIE

Lysini hydrochloridum 40 000 mg, D,L- Methioninum 30 000 mg, Retinoli acetas 400 000 IU, 

Thiaminum 50 mg, Ribofl avinum 80 mg, Pyridoxini hydrochloridum 70 mg, Cyanocobalaminum 0,5 mg, 

Acidum nicotinicum 600 mg, Biotinum 10 mg, Cholini chloridum 12 000 mg, Calcii pantothenas 350 mg,

Colecalciferolum 60 000 IU, Tocoferoli alfa acetas 400 mg, Menadionum 40 mg, Calcii hydrogen-

phosphas 250 000 mg, Natrii chloridum 25 000 mg, Ferrosi sulfas 3 200 mg, Cupri sulfas 130 mg, 

Zinci oxidum 1 200 mg, Mangani carbonas 1 000 mg, Kalii iodidum 10 mg, Cobalti chloridum 8 mg,

Bioplex ferrosi 1 800 mg, Bioplex cupri 150 mg, Bioplex zinci 1 600 mg, Bioplex mangani 1 200 mg, 

Bioplex cobalti 30 mg, Selplex 50 (Selenis) 3 000 mg, Antioxidanti 200 mg, Vehiculum ad 1,00 kg.

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Morky, perličky.

CHARAKTERISTIKA

Vitamíno-minerálny prípravok pre morky a perličky. Obsahuje všetky vitamíny, aminokyseliny, mikro

a makro prvky v optimálnych dávkach a je obohatený o zvýšené dávky vitamínov A a D.

Časť mikroprvkov (asi 30 % železa, medi, zinku, mangánu, kobaltu) a celý obsah selénu je v prípravku na-

hradený vo forme organických proteinátov. Organicky viazané formy mikroprvkov zvyšujú ich biologickú 

dostupnosť a tým aj ich účinnosť v organizme moriek. 

Prípravok priaznivo pôsobí na znášku a liahnivosť vajec, na zvýšenie prírastkov živej hmotnosti, k zníženiu 

spotreby krmiva a na celkové zlepšenie zdravotného stavu, kondície a odolnosti moriek.

POPIS PRÍPRAVKU

Svetlosivá až svetlohnedá homogénna prášková zmes. 

OBLASŤ POUŽITIA

Prevencia avitaminóz a hypovitaminóz, prekonanie stavov v období zvýšenej fyziologickej záťaže organiz-

mu a podporná liečba niektorých ochorení, choroby z nedostatku minerálnych látok.

SPÔSOB PODANIA PRÍPRAVKU

Zamiešaný do dennej kŕmnej dávky.

DÁVKOVANIE

Mladé morky a perličky: do veku 8 týždňov 30-50 g na 10 kusov a deň po dobu 14 dní, 

 nad 8 týždňov veku 50-80 g na 10 kusov a deň po dobu 14 dní, alebo vždy 

 v období zvýšenej fyzickej záťaže (obdobie znášky, stres na zvýšenie teplo 

 ty okolia, presun zvierat a pod.). 

Dospelé morky a perličky: 60 g na 10 kusov a deň opäť po dobu 14 dní, alebo vždy v období zvýšenej  

 fyzickej záťaže.

SPÔSOB SKLADOVANIA

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

VEĽKOSŤ BALENIA

800 g, 10 kg

POZNÁMKA

Jedna vrchovatá polievková lyžica obsahuje približne 25 g prípravku, kávová lyžička približne 8 - 10 g.

Vyššie rozpätie dennej dávky sa použije pri krmive zloženom výlučne z obilných šrotov.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

12 mesiacov.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

DÁTUM REVÍZE TEXTU

28. 7. 2011

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 346724/VM/01-S
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ZLOŽENIE

Lysini chloridum 50 000 mg, D,L-Methioninum 20 000 mg, Retinoli acetas 250 000 IU, Ribofl avi-

num 80 mg, Pyridoxini chloridum 25 mg, Cyanocobalaminum 0,3 mg, Acidum nicotinicum 150 mg, 

Biotinum 2 mg, Cholini chloridum 5 000 mg, Acidum ascorbicum 5 000 mg, Colecalciferolum 50 000 IU, 

Tocoferoli acetas 300 mg, Menadionum 30 mg, Calcii hydrogenphosphas 350 000 mg, Natrii chlo-

ridum 30 000 mg, Ferrosi sulfas 3 500 mg, Cupri sulfas 275 mg, Zinci oxidum 600 mg, Mangani carbonas 

700 mg, Kalii iodidum 3 mg, Cobalti chloridum 10 mg, Bioplex ferrosi 2 000 mg, Bioplex cupri 300 mg, 

Bioplex zinci 1 200 mg, Bioplex mangani 700 mg, Selplex 50 (Selenis) 3 000 mg, Antioxidanti 200 mg, 

Vehiculum ad 1,0 kg

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Nosnice, husi, perličky.

CHARAKTERISTIKA

Vitamíno-minerálny prípravok pre nosnice, husi a perličky. Obsahuje všetky vitamíny, aminokyseliny, mik-

ro a makro prvky v optimálnych dávkach pre nosivé plemená zvierat. Je obohatený vitamínom C, zvýšený-

mi dávkami vitamínov A a D a je charakteristický vysokým obsahom vápnika a fosforu.

Časť mikroprvkov (asi 30% obsahu železa, medi, zinku a mangánu) a celý obsah selénu je v prípravku 

dotovaný vo forme organických proteinátov (bioplexov). Organicky viazané formy mikroprvkov zvyšujú 

ich biologickú dostupnosť a tým aj ich účinnosť v organizme hydiny.

Pravidelné používanie prípravku priaznivo pôsobí na znášku a liahnivosť vajec, vedie k zvýšeniu prírastkov 

živej hmotnosti, k zníženiu spotreby krmiva a na celkové zlepšenie zdravotného stavu, kondície a odol-

nosti.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Svetlosivá až svetlohnedá homogénna prášková zmes.

OBLASŤ POUŽITIA

Prevencia a terapia avitaminóz a hypovitaminóz, prekonanie stavov v období zvýšenej fyziologickej záťaže 

organizmu a podporná liečba niektorých ochorení, choroby z nedostatku minerálnych látok.

SPÔSOB PODANIA PRÍPRAVKU

Zamiešaný do dennej kŕmnej dávky.

DÁVKOVANIE

Nosnice a husi: 60 g prípravku / 10 ks / deň.

Perličky: do 8. týždňa veku: 30 - 50 g / 10 ks / deň, 

 nad 8 týždňov veku: 50 - 80 g / 10 ks / deň.

Prípravok sa podáva počas 10 - 14 dní a po týždennej prestávke je opätovne možné pokračovať.

VEĽKOSŤ BALENIA

400 g, 800 g, 10 kg.

POZNÁMKA

Jedna vrchovatá polievková lyžica obsahuje približne 25 g prípravku, kávová lyžica približne 8 - 10 g.

SKLADOVANIE

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Mimo dosahu a dohľadu detí.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

12 mesiacov.

OCHRANNÉ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

DÁTUM REVÍZE TEXTU

28. 7. 2011

Len pre zvieratá. 

Bez predpisu veterinárneho lekára.

Schval. č. SR: 346723/VM/01-S
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ZLOŽENIE

Lysini hydrochloridum 90 000 mg, DL - Methioninum 4 000 mg, Threoninum 20 000 mg, Retinoli ace-

tas 90 000 IU, Thiamini hydrochloridum 20 mg, Ribofl avinum 100 mg, Pyridoxini hydrochloridum 20 mg, 

Cyanocobalaminum 1 mg, Acidum nicotinicum 175 mg, Cholini chloridum 1 850 mg, Colecalciferolum 

15 000 IU, Tocoferoli alfa acetas 300 mg, Menadionum 10 mg, Calcii hydrogenphosphas 250 000 mg, Na-

trii chloridum 30 000 mg, Ferrosi sulfas 6 000 mg, Cupri sulfas 240 mg, Zinci oxidum 700 mg, Mangani 

carbonas 560 mg, Kalii iodidum 20 mg, Cobalti chloridum 12 mg, Bioplex ferrosi 3 200 mg, Bioplex cupri 

250 mg, Bioplex zinci 1 600 mg, Bioplex mangani 1 000 mg, Bioplex cobalti 50 mg, Selplex 50 3 000 mg, 

Antioxidanti 200 mg, Cuxarom optilac 5 000 mg, Vehiculum ad 1,0 kg.

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Ošípané, ciciaky, odstavčatá.

CHARAKTERISTIKA

Veterinárny vitamínovo-minerálny prípravok pre ošípané, ciciaky a odstavčatá. Časť mikroprvkov (asi 

30%) železa, medi, zinku, mangánu a kobaltu a celý obsah selénu v anorganickej forme je v prípravku na-

hradený vo forme organických proteinátov (bioplexov). Organicky viazané formy mikroprvkov zvyšujú ich 

biologickú dostupnosť a tým aj ich účinnosť v organizme zvierat. Prípravok je stabilizovaný antioxidantom 

a ochutený prírodným ochuťovadlom.

POPIS VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

Homogénny svetlohnedý prášok.

INDIKÁCIE 

Liečebno-ochranne pri hypovitaminózach, avitaminózach a karencii minerálnych látok.

SPÔSOB PODANIA

Denná dávka prípravku sa homogénne zamieša do dennej dávky krmiva.

DÁVKOVANIE

Prípravok sa podáva v množstvách podľa živej hmotnosti ošípaných.

Horná hranica dennej dávky sa použije pri krmive zloženom výlučne z obilných šrotov.

Jedna polievková lyžica obsahuje 20 - 30 g prípravku, kávová lyžička približne 8 - 10 g prípravku.

Do kŕmnych zmesí sa pridáva 20 g prípravku na 1 kg krmiva.

hmotnosť v kg denná dávka prípravku v g

12 - 20 20 - 30

20 - 50 30 - 50

50 - 100 40 - 60

nad 100 50 - 70

SKLADOVANIE

Pri teplote 15 - 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

VEĽKOSŤ BALENIA

800 g, 10 kg.

ČAS POUŽITEĽNOSTI

12 mesiacov.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

DÁTUM REVÍZE TEXTU

9. 12. 2009

Len pre zvieratá.

Uchovávať mimo dosahu detí!

Bez predpisu veterinárneho lekára!

Schval. č. SR: 234802/VM/99-S
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