
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE  

 
Název přípravku:  KAVIT K1 perorální roztok 

 

Výrobce a držitel   PHARMAGAL s. r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, 

rozhodnutí o schválení: Slovenská republika. 

 

Složení:   1 ml obsahuje: Phytomenadionum (vitamin K1) 10 mg  

 

Popis přípravku:  Slabě opalizující žlutý roztok. 

 

Druh a kategorie zvířat: Kuře, bažant, krůta, prase, pes, kočka, holub, králík. 

 

Charakteristika: KAVIT K1 je vodní roztok solubilizovaného vitamínu K1, který 

je důležitým prvkem v biosyntéze faktorů srážení krve. 

Nedostatek vitamínu K se může projevit poruchami srážlivosti 

krve a krvácením, také po současném užívaní některých 

antibiotik se sulfonamidy.  

Oblast podpůrného použití: 

• Poruchy srážlivosti krve. 

• Krvavé průjmy. 

• Po léčbě antibiotiky a sulfonamidy. 

• Alimentární intoxikace.  

 

Způsob podání:   Perorálně, v pitné vodě. V takovém množství pitné vody, které  

                                               zvířata co nejrychleji spotřebují. 

  

Dávkování:   Denní dávka: 

    1 ml = 33 kapek přípravku 

 

Kuře a bažant do 4 týdnů                          1- 2 ml/100 ks 

Kuře a bažant nad 4 týdny                        0,5 - 1 ml/100 ks 

Krůta do 4 týdnů                                       1,5 - 3 ml/100 ks 

Krůta nad 4 týdny                                     1 - 1,5 ml/100 ks 

Prase do 10 kg ž.hm.                                 0,5 - 5 ml/100 ks 

Prase nad 10 kg ž.hm.                               1 - 3 ml/100 ks 

Pes                                                             1 - 5 ml/zvíře 

Kočka                                                        1 - 2 ml/zvíře 

Holub masný typ                                       1 -2 ml/ 100 ks 

Holub poštovní                                          1 -2 ml/ 150 ks 

Králík                                                         1 -2 ml/ 50 ks 

 

Nižší hodnota odpovídá prevenci nedostatku vitamínu s aplikací 

po dobu 2-4 týdnů; vyšší hodnota dávek se doporučuje aplikovat 

5 dní u drůbeže a 1-3 dny u savců. Po 6-8 týdnech se doporučuje 

aplikaci zopakovat. 

Při použití vyšších dávek, aplikaci přípravku je možné  

zopakovat na základě klinického stavu zvířat. 

 



Upozornění: Naředěný přípravek nesmí být vystavený přímému slunečnímu 

světlu. 

 

Velikost balení:  25 ml, 50 ml, 250 ml, 1 000 ml. 

 

Způsob skladování:  Uchovávat při teplotě do 25°C. Chránit před světlem. 

                                               Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. 

 

Doba použitelnosti: 2 roky. Po naředění v pitné vodě spotřebovat do 12 hodin.  

 

Všechen nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který 

pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních 

právních předpisů. 

 

Označení:   Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata.                                              

 

Schvalovací číslo ČR:        112-15/C 

 


