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Siekdami savo klientams suteikti kompleksines paslaugas UAB Baltic Agro 2015 metais pradėjo naują
įmonei veterinarinės farmacijos verslą. Šiandien profesionalūs Gyvulininkystės konsultantai gali pasiūlyti
ne tik įsigyti įvairių pasaulio gamintojų veterinarinių vaistų, tačiau ir profesionalias veterinarijos gydytojo
konsultacijas. Mums svarbu ilgametis Jūsų pasitikėjimas ir bendradarbiavimas, todėl šio verslo tikslas yra
pasiūlyti Jums, mūsų Klientai ir Kolegos, prieinamą veterinarinių vaistų kainodarą, patogius atsiskaitymo
terminus, operatyvų individualaus užsakymo vykdymą.

Prekių kataloge Jūs rasite priemones kasdieniniam darbui bei problemų sprendimui.
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

TETRACIKLINAI
VIDINIAI

EGOCIN 20g/100g
geriamieji milteliai
Pakuotė: 100g, 1kg
Sudėtis
100 g miltelių yra:
oksitetraciklino hidrochlorido 20 g, pagalbinės medžiagos (laktozės monohidrato).
Paskirtis
Paukščiams, kiaulėms, veršeliams, ėriukams, ožkiukams ir žuvims, sergantiems
infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs oksitetraciklinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą ištirpinti geriamajame vandenyje ar įmaišyti į pašarą.
Naminiams paukščiams

Skirti 50–100 g miltelių 100 l geriamo vandens arba 0,5–2,5 kg
1 tonai lesalo. Gydyti 4–5 d.

Kiaulėms

Leptospirozės atveju reikia skirti 2,5 kg miltelių 1 tonai pašaro.
Gydyti 7–14 d. Paros dozė, esant kitoms indikacijoms – 1–1,5
g/10 kg kūno svorio. Vaistą įmaišyti į pašarą ar geriamąjį
vandenį. Gydyti 4–5 d.

Veršeliams, ėriukams ir
ožkiukams

Paros dozė kvėpavimo takų ir virškinimo trakto infekcijų
atveju – 1–1,5 g/10 kg kūno svorio. Gydyti 4–5 d.

Išlauka
Kiaulienai - 10 parų, veršienai - 10 parų, avienai - 10 parų, ožkienai - 10 parų,
paukštienai - 10 parų, triušienai -90 parų, kiaušiniams - 3 paros.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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TETRACIKLINAI
VIDINIAI

OXYMAX 50%
geriamiegi milteliai
Pakuotė: 1kg
Sudėtis
1 g miltelių yra:
oksitetraciklino hidroclorido 500 mg, pagalbinės medžiagos iki 1 g.
Paskirtis
Veršeliams, kiaulėms, paukščiams, sergantiems infekcinėmis
ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs oksitetraciklinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą tirpinti ir girdyti su vandeniu (kiaules ir paukščius) ar pieno pakaitalu
(veršelius).
Veršeliams

Rekomenduojama naudoti 1–2 g miltelių 50 kg kūno svorio.
Girdyti 2 kartus per dieną su pieno pakaitalu, 3–7 d.

Kiaulėms

40–80 mg miltelių 1 kg kūno svorio vieną kartą per dieną arba
400–800 g/1000 l geriamo vandens. Girdyti 3–7 d.

Paukščiams

Naudoti 400–1200 g/1000 l geriamojo vandens. Girdyti 3–5 d.

Išlauka
Kiaulienai - 7 paros, veršienai - 7 paros, paukštienai - 5 paros, kiaušiniams - 10 parų.
Gamintojas
Dopharma B. V., Olandija
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

TETRACIKLINAI
VIDINIAI

Doxx-Sol,
milteliai 1 kg
Pakuotė: 500 mg/g
Sudėtis
1 g miltelių yra:
doksiciklino hiklato 500 mg (atitinka 433 mg doksiciklino), pagalbinių medžiagų iki 1 g.
Paskirtis
Galvijams (atrajoti nepradėjusiems veršeliams), kiaulėms ir vištoms (broileriams,
veisliniams paukščiams ir pakaitinėms vištaitėms) gydyti, sergant kvėpavimo
takų ir virškinimo trakto infekcinėmis ligomis, sukeltomis doksiciklinui jautrių
mikroorganizmų: galvijams (atrajoti nepradėjusiems veršeliams), sergant
bronchopneumonija, pleuropneumonija, sukelta Pasteurella spp., Streptococcus
spp., Trueperella pyogenes, Histophilus somni ir Mycoplasma spp. Kiaulėms,
sergančioms atrofiniu rinitu (P. multocida ir B. bronchiseptica), bronchopneumonija,
(P. multocida, Strept. suis,
M. hyorhinis), pleuropneumonija, sukelta Act.
pleuropneumoniae; vištoms (broileriams, veisliniams paukščiams ir pakaitinėms
vištaitėms), sergančioms kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis.
Naudojimas ir dozės
Vaistą girdyti sumaišytą su pieno pakaitalu ar geriamuoju vandeniu.
Galvijams (atrajoti
nepradėjusiems
veršeliams)
Kiaulėms

Girdyti su pieno pakaitalu. 10 mg doksiciklino hiklato 1 kg kūno
svorio per parą 3–5 paras iš eilės, paros dozė sugirdoma per
2 kartus.
Girdyti su geriamuoju vandeniu. 10 mg doksiciklino hiklato
1 kg kūno svorio per parą 3–5 paras iš eilės.

Išlauka
Veršienai ir subproduktams 7 paros, kiaulienai ir suproduktams 8 paros, vištienai ir
subproduktams 5 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai
skirti žmonių maistui.
Gamintojas
Huvepharma, Belgija
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

TETRACIKLINAI
INJEKCINIAI

EGOCIN LA
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 50 ml, 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
oksitetraciklino (oksitetraciklino dihidrato) - 200,0 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, triušiams ir paukščiams gydyti, sergantiems
pirminėmis ir antrinėmis ūminėmis ir lėtinėmis virškinimo trakto, šlapimo ir lyties
takų, kvėpavimo ir judėjimo organų (kaulų, sąnarių, raumenų ir nagų), bambos, odos
ir gleivinių infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai (bakterijos, mikoplazmos, riketsijos,
chlamidijos ir anaplazmos) jautrūs oksitetraciklinui. Galima naudoti profilaktiškai
nuo bakterinių komplikacijų patyrus stresą transportuojant, pergrupuojant,
keičiant pašarą, po atsivedimo bei operacijų metu ir po operacijų.
Naudojimas ir dozės
Galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms vaistą reikia švirkšti giliai į raumenis, triušiams
ir paukščiams – po oda.
Galvijams, avims,
ožkoms, kiaulėms

1 ml vaisto 10 kg kūno svorio. Prireikus pakartotinai gydyti galima
po 3–4 d.

Paršeliams

Priklauso nuo amžiaus: 1 d amžiaus paršeliui reikia švirkšti 0,2 ml
vaisto, 2–7 d. – 0,3 ml, 8–14 d. – 0,4 ml, 15–21 d. – 0,5 ml, vyresniam
nei 21 d. paršeliui – 1,0 ml 10 kg kūno svorio. Prireikus pakartotinai
gydyti galima po 3–4 d.

Triušiams ir
paukščiams

Triušiams ir paukščiams yra 0,25 ml vaisto 1 kg kūno svorio. Prireikus
pakartotinai gydyti galima po 3–4 d.

Išlauka
Galvijienai - 21 para, kiaulienai - 21 para, karvių pienui - 7 paros, avienai - 21 para,
ožkienai - 21 para, paukštienai - 21 para, triušienai - 21 para, avių pienui - 7 paros,
ožkų pienui - 7 paros, kiaušiniams - 14 parų.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

TETRACIKLINAI
INJEKCINIAI

OXY L.A.
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
oksytetraciklino dihidrato - 200 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, kiaulėms ir ožkoms, sergančioms infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai
jautrūs oksitetraciklinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato
veikliajai medžiagai.
Galvijams, kiaulėms ir
ožkoms

Vaistą reikia švirkšti giliai į raumenis po 0,5–1 ml/10 kg kūno
svorio kas 48–72 val. Dideles vaisto dozes švirkšti skirtingose
vietose.

Išlauka
Galvijienai - 14 parų, kiaulienai - 14 parų, karvių pienui - 7 paros, ožkienai - 14 parų,
ožkų pienui - 7 paros.
Gamintojas
Dopharma B. V., Olandija
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TETRACIKLINAI
INJEKCINIAI

OXYTETRACYKLIN BIOVETA 20 % LA
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
100 ml tirpalo yra:
oksitetraciklino (hidrochlorido) 20 g, pagalbinių medžiagų (pirolidono, povidono,
lengvojo magnio oksido, natrio hidroksimetansulfino, olamino, injekcinio vandens).
Paskirtis
Galvijams, kiaulėms, avims ir ožkoms, sergantiems infekcinėmis ligomis, kurių
sukėlėjai jautrūs oksitetraciklinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti giliai į raumenis.
Veršeliams

1 ml 10 kg kūno svorio švirkšti giliai į raumenis
(veršeliams – po oda už ausies).

Paršeliams

Mažiau nei 10 kg, švirkšti 1 ml.

Ėriukams

Naujagimiams ėriukams – 2 ml tirpalo.

Galvijams

Į vieną vietą galvijui negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml.

Kiaulėms

Į vieną vietą kiaulei negalima švirkšti daugiau kaip 10 ml.

Avims ir ožkoms

Į vieną vietą avims ir ožkoms negalima švirkšti daugiau
kaip 5 ml.

Išlauka
Galvijienai - 28 paros, kiaulienai - 28 paros, karvių pienui - 7 paros, avienai - 28 paros,
ožkienai - 28 paros, avių pienui - 7 paros, ožkų pienui - 7 paros.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

TETRACIKLINAI
IŠVIRŠINIAI

PEDERIPRA
purškalas
Pakuotė: 270 ml
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
chlortetraciklino hidrochlorido - 20 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms gydyti esant
paviršinėms žaizdoms, odos ir kanopų bei nagų infekcijoms, pirštų dermatitui,
kuriuos sukelia jautrūs mikroorganizmai, bei kaip pagalbinė priemonė gydant nuo
nagų puvinio.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, arkliams,
kiaulėms, avims, ožkoms,
šunims ir katėms

Gydyti esant paviršinėms žaizdoms, odos ir kanopų bei
nagų infekcijoms, pirštų dermatitui, kuriuos sukelia
jautrūs mikroorganizmai, bei kaip pagalbinė priemonė
gydant nuo nagų puvinio.

Išlauka
Visoms gyvulių rūšims - 0 parų. Gydymo metu paskerdus gyvulį, gydytą vietą reikia
pašalinti.
Gamintojas
Laboratorios Hipra S.A., Ispanija
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AMFENIKOLIAI
INJEKCINIAI

FLORON 300 mg/ml
injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms
Pakuotė: 50 ml, 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
florfenikolio 300 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams ir kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs
florfenikoliui, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Galvijams

Į raumenis reikia švirkšti 20 mg florfenikolio 1 kg kūno svorio
arba 1 ml tirpalo 15 kg kūno svorio du kartus kas 48 val. Po
oda tirpalą galima švirkšti vieną kartą po 40 mg florfenikolio
1 kg kūno svorio arba 2 ml tirpalo 15 kg kūno svorio. Tirpalą
reikia švirkšti į raumenis arba po oda kaklo srityje, tačiau į
vieną vietą negalima švirkšti daugiau nei 10 ml.

Kiaulėms

Į raumenis reikia švirkšti po 15 mg florfenikolio 1 kg kūno
svorio arba 1 ml tirpalo 20 kg kūno svorio du kartus kas 48
val. Į vieną vietą negalima švirkšti daugiau nei 10 ml tirpalo.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai , švirkštus į raumenis - 30 parų, švirkštus
po oda - 44 paros, kiaulienai - 4 parų.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija

11

ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

AMFENIKOLIAI
INJEKCINIAI

TIRSAN,
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
tiamfenikolio - 250 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams ir kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis, kurias sukelia jautrūs
tiamfenikoliui mikroorganizmai, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis arba į veną.

Galvijams, kiaulėms

Gyvuliui 25–50 mg tiamfenikolio 1 kg kūno svorio arba 10–20
ml tirpalo 100 kg kūno. Rekomenduotiną dozę padalinus į dvi
dalis, reikia švirkšti du kartus per parą.

Išlauka
Galvijienai - 8 paros, kiaulienai - 13 parų, karvių pienui - 2 paros (48 val.).
Gamintojas
Fatro S.p.A, Italija
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

PENICILINAI
VIDINIAI

VETRIMOXYN 500 mg/g
milteliai geriamajam tirpalui
Pakuotė: 1 kg
Sudėtis
1 g miltelių yra:
amoksicilino (trihidrato) - 500 mg.
Paskirtis
Vištoms, kiaulėms ir veršeliams, sergantiems amoksicilinui jautrių E. coli, Salmonella
spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp. ir Streptococcus spp. padermių sukeltomis
infekcinėmis ligomis, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Girdyti, sumaišius su geriamuoju vandeniu ar pieno pakaitalu.
Vištoms, kiaulėms ir
veršeliams

20 mg amoksicilino 1 kg kūno svorio paros dozę suduoti per
2 kartus 5 dienas iš eilės.

Išlauka
Kiaulienai - 7 paros, veršienai - 1 para, vištienai - 3 paros (neregistruota naudoti
paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui).
Gamintojas
Ceva Sante Animale, Prancūzija
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PENICILINAI
VIDINIAI

AMOXY ACTIVE 15%
geriamieji milteliai
Pakuotė: 1 kg
Sudėtis
1 g miltelių yra:
amoksicilino trihidrato 150 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 g.
Paskirtis
Veršeliams, kiaulėms ir paukščiams, sergantiems infekcinėmis ligomis, sukeltomis
gramteigiamų ir gramneigiamų mikroorganizmų, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Kiaulėms,
paukščiams

Reikia girdyti: 5 g miltelių 100 kg kūno svorio 2 kartus per dieną
arba 0,5–1 kg miltelių 1 000 l su geriamuoju vandeniu

Veršeliams

5 g miltelių 100 kg kūno svorio 2 kartus per dieną su pieno
pakaitalu 3–5 d. iš eilės.

Išlauka
Veršienai - 2 paros, kiaulienai, paukštienai - 1 para. Nenaudoti paukščiams, kurių
kiaušiniai skirti žmonių maistui.
Gamintojas
Dopharma B.V., Olandija
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

PENICILINAI
INJEKCINIAI

SYNULOX RTU
injekcinė suspensija
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
amoksicilino (trihidrato) 140 mg,
klavulano rūgšties (kalio klavulanato) 38,5 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, kiaulėms, šunims ir katėms, sergantiems infekcinėmis ligomis, kurių
sukėlėjai jautrūs amoksicilinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Galvijams,
kiaulėms

Tik į raumenis, skiriant 8,75 mg/kg kūno svorio
(1 ml vaisto 20 kg kūno svorio) per parą. 3–5 d. iš eilės.

Išlauka
Galvijienai - 28 paros, kiaulienai - 19 parų, pienui - 60 val.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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PENICILINAI
INJEKCINIAI

VETRIMOXYN LA 150 mg/ml
injekcinė suspensija galvijams ir kiaulėms
Pakuotė: 100 ml, 250 ml
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
amoksicilino (trihidrato) 150 mg.
Paskirtis
Galvijams ir kiaulėms, sergantiems virškinimo trakto, kvėpavimo takų (pasterelioze),
odos ir minkštųjų audinių, šlapimo ir lyties organų (cistitu, metritu, mastitu),
pooperacinėmis infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs amoksicilinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojant gerai suplakti, švirkšti į raumenis.

Galvijams ir
kiaulėms

Rekomenduojama dozė – 1 ml suspensijos 10 kg kūno svorio, du
kartus kas 48 val. Norint užtikrinti tinkamą dozavimą, reikia kiek
galima tiksliau nustatyti gyvulio svorį. Į vieną injekcijos vietą
negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml suspensijos.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai - 14 parų, kiaulienai - 14 parų, karvių
pienui - 3 paros.
Gamintojas
Ceva Sante Animale, Prancūzija
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

PENICILINAI
INJEKCINIAI

BIMOXYL LA
injekcinė suspensija galvijams, avims ir kiaulėms
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
amoksicilino (trihidrato) - 150 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, avims ir kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis, sukeltomis
amoksicilinui jautrių bakterijų, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą gerai suplakti ir švirkšti į raumenis. Rekomenduojama dozė 1 ml
suspensijos 10 kg. Pakartotinai vieną kartą galima švirkšti praėjus 48 val.
Galvijams

Į vieną vietą galima švirkšti ne daugiau kaip 20 ml suspensijos.

Avims

Į vieną vietą galima švirkšti ne daugiau kaip 4 ml suspensijos.

Kiaulėms

Į vieną vietą galima švirkšti ne daugiau kaip 5 ml suspensijos.

Didesnes vaisto dozes reikia padalyti į kelias dalis ir švirkšti į atskiras vietas.
Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai - 18 parų, kiaulienai - 11 parų, karvių
pienui - 3 paros, avienai - 21 para.
Gamintojas
Bimeda Chemicals Export, Airija

17

PENICILINAI
INJEKCINIAI

Veyxyl LA 200 mg/ml
injekcinė suspensija
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
amoksicilino trihidrato (atitinka 200 mg amoksicilino) – 229,6 mg, pagalbinių
medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Kiaulėms, galvijams, veršeliams, avims, šunims ir katėms, sergančioms jautrių
amoksicilinui gramneigiamų ir (ar) gramteigiamų mikroorganizmų sukeltomis
kvėpavimo organų, virškinimo trakto, šlapimo ir lyties organų infekcinėmis ligomis,
bendrinėmis infekcijomis ir septicemija, antrinėmis bakterinėmis ligomis virusinių
ligų atveju, raudonlige, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Kiaulėms, galvijams,
veršeliams, avims, šunims,
katėms

Į raumenis vieną kartą per parą ne mažiau kaip 3 dienas
iš eilės švirkšti 0,5 ml 10 kg kūno svorio. Gydant 3 dienas
gyvulio būklė negerėjus, rekomenduojama nustyti
sukėlėjo jautrumą antibiotikams. Jei būtina gydymą
reikia keisti. Klinikiniams simptomams nykstant, gydyti
galima dar 2 dienas.

Išlauka
Skerdienai: galvijienai - 28 paros, kiaulienai - 28 paros, avienai - 28 paros.
Pienui: karvių - 3 paros, avių- 3 paros.
Gamintojas
Veyx-Pharma GmbH, Vokietija
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

PENICILINAI
INJEKCINIAI

ALAMYCIN LA
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
oksitetraciklino dihidrato, atitinkančio 200 mg oksitetraciklino, 216 mg, pagalbinių
medžiagų (natrio formaldehido sulfoksilato dihidrato 4 mg).
Paskirtis
Kiaulėms, avims ir galvijams gydyti, sergant infekcinėmis ligomis (atrofiniu rinitu,
sukeltu B. bronchiseptica, P. multocida, Manheimia haemolytica, sąnarių ligomis,
sukeltomis Corynebacterium pyogenes, E. coli, Staph. aureus, mastitu, sukeltu
Corynebacterium pyogenes, E. coli, Staph. aureus, Strept. agalactiae, S. uberis,
metritu, sukeltu E. coli, Strept. pyogenes, pasterelių sukeltomis kvėpavimo organų
ligomis, septicemija, sukelta Salm. dublin ir Strept. pyogenes bei raudonlige, sukelta
Erysipelothrix rhusiopahiae), kurių sukėlėjai jautrūs tetraciklinui. Vaistas gali būti
naudojamas kontroliuoti avių enzootinį abortą.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti giliai į raumenis vieną kartą. Rekomenduojama dozė yra 1 ml
tirpalo 10 kg svorio. Didžiausia rekomenduojama dozė:
Galvijams

20 ml.

Kiaulėms

10 ml.

Avims

5 ml.

Paršeliams

1 paros paršeliui 0,2 ml, 7 parų paršeliui 0,3 ml, 14 parų paršeliui
0,4 ml, 21 paros paršeliui 0,5 ml, vyresniam kaip 21 paros paršeliui
1 ml/10 kg.

Išlauka
Galvijienai 28 paros, kiaulienai 14 parų, avienai 21 para, pienui 7 paros.
Gamintojas
Noorbrook Laboratories, Jungtinė Karalystė
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PENICILINAI
INJEKCINIAI

ALAMYCIN
odos purškalas
Pakuotė: 140 ml
Sudėtis
140 g slėginėje talpyklėje yra:
oksitetraciklino hidrochlorido 3,6 %, pagalbinių medžiagų (Patent Blue V (E131)
0,33 %, propelentinių azoto dujų).
Paskirtis
Avims, sergančioms nagų puviniu, bei galvijams, kiaulėms ir avims, esant odos
pažeidimų, sukeltų oksitetraciklinui jautrių mikroorganizmų, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą reikia suplakti. Prieš gydant žaizdas reikia išvalyti. Prieš gydant avis
sergančias nagų puviniu, nagas būtina gerai nuvalyti ir apkarpyti.

Avims, galvijams, kiaulėms

Preparatą purkšti ant pažeistos vietos keletą sekundžių,
kol visiškai ją padengia. Avys, gydytos nuo nagų puvinio,
1 val. turi būti laikomos ant sauso grindinio.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Noorbrook Laboratories, Jungtinė Karalystė
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ANTIINFEKCINIAI

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

PENICILINAI
INJEKCINIAI

BELAMOX
milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui 50 ml / 5,3 g
miltelių ir 21,6 ml tirpiklio gumos kamšteliais ir
apgaubti aliumininiais gaubteliais
Pakuotė: 2 buteliukai po 50 ml
Sudėtis
5,3 g miltelių buteliuke yra:
amoksicilino natrio druskos – 5,3 g,
tirpiklio buteliuke yra:
injekcinio vandens 21,6 ml.
Paskirtis
Galvijams, veršeliams, arkliams ir kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis
(kvėpavimo organų, virškinimo trakto ligomis, antrinėmis infekcijomis virusinių
ligų metu), kurias sukelia amoksicilinui jautrios gramteigiamos ir gramneigiamos
bakterijos, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis, į veną (išskyrus kiaules) ar po oda.

Galvijams, veršeliams,
arkliams ir kiaulėms

Miltelius ištirpinti 21,6 ml injekcinio vandens ir gerai
suplakti iki skaidrus tirpalo. Norint išvengti šoko, į veną
reikia švirkšti lėtai. Ištirpintas amoksicilinas yra stabilus
išlieka trumpai, todėl ištirpinus reikia sunaudoti kiek
galima greičiau.

Išlauka
Švirkštus į veną: galvijienai - 5 paros, arklienai - 5 paros, karvių pienui - 1 para
(24 val.), veršienai - 5 paros. Švirkštus į raumenis arba po oda: galvijienai - 9 paros,
arklienai - 16 parų, karvių pienui - 3 paros, veršienai - 9 paros.
Gamintojas
Bela-Pharm GmbH & Co., Vokietija
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BETA LAKTAMINAI

CEFALOSPORINAI
INJEKCINIAI

EXCENEL EVO 50 mg/ml
injekcinė suspensija kiaulėms ir galvijams
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ceftiofuro (hidrochlorido) 50 mg, pagalbinių medžiagų (polisorbatas 80, vidutinės
grandinės trigliceridai, injekcinis vanduo iki 1 ml).
Paskirtis
Kiaulėms ir galvijams sergantiems infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs
ceftiofurui, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Kiaulėms ir galvijams

Prieš naudojimą buteliuką suplakti 60 s kol vaistas
atrodys vienalytis. Kiaulėms į raumenis švirkšti
1 ml suspensijos 16 kg kūno svorio per parą.
Gydyti 3 d. Į vieną vietą švirkšti ne daugiau 4 ml.
Galvijams po oda: kvėpavimo takų ligos - 1 ml
suspensijos 50 kg kūno svorio per parą (3–5 dienas);
ūminė tarpunagių nekrobakteriozė 1 ml suspensijos
50 kg kūno svorio per parą (3 dienas), ūminis metritas
per 10 dienų po apsiveršiavimo 1 ml suspensijos
50 kg kūno svorio per parą ( 5 dienas). Į vieną vietą
švirkšti ne daugiau 13 ml.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai – 6 paros, kiaulienai – 2 paros.
Karvių pienui – 0 parų.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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CEFALOSPORINAI
INJEKCINIAI

CEFTIONEL-50
injekcinė suspensija galvijams ir kiaulėms
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
ceftiofuro (hidrochlorido druskos) 50 mg, pagalbinių medžiagų (benzilo
alkoholio, aliuminio stearato, butilhidroksitolueno (BHT), vidutinio ilgio grandžių
trigliceridų).
Paskirtis
Galvijams gydyti, sergant kvėpavimo organų bakterinėmis ligomis, sukeltomis
Mannheimia haemolytica, P. Multocida ir H. Somnus, ūmine tarpunagių nekrobacilioze
(panariciumu, nagų puviniu), susijusia su F. Necrophorum bei B. Melaninogenicus
(Porphyromonas asaccharolytica) bei bakterijų sukeltu ūminiu metritu po veršiavimosi,
susijusiu su E.coli, Arcanobacterium pyogenes ir F. Necrophorum, kurie yra jautrūs
ceftiofurui. Indikacija taikoma tik tais atvejais, kai gydymas kitais antimikrobiniais
vaistais buvo nesėkmingas. Kiaulėms gydyti sergant kvėpavimo organų bakterinėmis
ligomis, susijusiomis su P. Multocida, A. Pleuropneumoniae ir Strept. Suis.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti į raumenis ar po oda.
Kiaulėms

1 ml suspensijos 16 kg kūno svorio, gydyti 3 d. iš eilės.

Galvijams

Sergant kvėpavimo organų ligomis po oda švirkšti
1 ml suspensijos 50 kg kūno svorio 3–5 d. iš eilės,
sergant ūmine tarpunagių nekrobacilioze po oda
švirkšti 1 ml suspensijos 50 kg kūno svorio 3 d. iš eilės,
sergant ūminiu metritu per 10 parų po veršiavimosi
po oda švirkšti 1 ml suspensijos 50 kg kūno svorio,
gydyti 5 paras iš eilės.

Kai kada esant ūminiam metritui po atsivedimo gali reikti taikyti papildomą
palaikomąjį gydymą. Kiekvieną kartą vaistą reikia švirkšti į skirtingą vietą.
Išlauka
Galvijienai ir subproduktams 8 paros, pienui 0 parų, kiaulienai ir subproduktams
5 paros.
Gamintojas
Interchemie werken, Olandija
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BETA LAKTAMINAI

CEFALOSPORINAI
INJEKCINIAI

NAXCEL 100 mg/ml
injekcinė suspensija
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ceftiofuro kristalinės laisvosios rūgšties, atitinkančios 100 mg ceftiofuro,
aliejinio užpildo (augalinio aliejaus) iki 1 ml.
Paskirtis
Kiaulėms gydyti sergančias bakterinėmis kvėpavimo takų ligomis, sukeltomis
Strept. Suis, P. multocida, A. pleuropneumoniae, H. Parasuis. Sergant septicemija,
poliartritu arba poliserozitu, kuriuos sukelia Strept. suis.
Naudojimas ir dozės
Kiaulėms

Į kaklo raumenis vieną kartą švirkšti 5 mg ceftiofuro 1 kg
kūno svorio (atitinkamai 1 ml vaistinio preparato 20 kg
kūno svorio).

Išlauka
Kiaulienai ir subproduktams – 71 para.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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CEFALOSPORINAI
INJEKCINIAI

NAXCEL 200 mg/ml
injekcinė suspensija galvijams
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ceftiofuro (kristalinės laisvosios rūgšties) 200 mg, pagalbinės medžiagos (aliejinio
užpildo (augalinio)).
Paskirtis
Galvijams gydyti, sergant ūmine tarpunagių nekrobakterioze, dar vadinama nagų
puviniu.
Naudojimas ir dozės
Galvijams

Po oda ausies pagrindo srityje vieną kartą reikia švirkšti
6,6 mg ceftiofuro 1 kg kūno svorio (atitinkamai 1 ml
vaistinio preparato 30 kg kūno svorio).

Išlauka
Galvijienai ir subproduktams - 9 paros, karvių pienui - 0 parų.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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BETA LAKTAMINAI

CEFALOSPORINAI
INJEKCINIAI

RILEXINE 150 mg/ml
injekcinė suspensija galvijams
Pakuotė: 100 ml, 250 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
cefaleksino (monohidrato) 150 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, sergantiems kvėpavimo takų ligomis, nagų puviniu ar metritu, kurių
sukėlėjai jautrūs cefaleksinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą suplakti. Vaistą reikia švirkšti į raumenis.

Galvijams

Vaisto dozė – 1 ml suspensijos 10 kg kūno svorio (15 mg
cefaleksino 1 kg kūno svorio), gydyti 3–5 d. Šią paros dozę
galima švirkšti per vieną arba du kartus.

Išlauka
Galvijienai ir subproduktams - 5 paros. Karvių pienui - 0 parų (gydymo laikotarpiu
pieno ne naudoti žmonių maistui).
Gamintojas
Virbac S.A., Prancūzija
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SULFONAMIDAI, TRIMETOPRIMAS
INJEKCINIAI

POLISULFALENT BIOWET
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 250 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
sulfadimetoksino natrio druskos - 77 mg,
sulfadimidino natrio druskos - 30 mg, sulfatiazolio natrio druskos - 18 mg.
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims ir šunims, sergantiems infekcinėmis ligomis,
kurių sukėlėjai jautrūs sulfadimetoksino, sulfadimidino ir sulfatiazolio deriniui,
gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą švirkšti galima į veną, į raumenis, į pilvo ertmę ir po oda.

Arkliams, galvijams,
kiaulėms, avims, šunims

Į raumenis arba po oda, dozę švirkšti keliose vietose. Į veną
- vaistą švirkšti lėtai (kūno temperatūros). Pirmą kartą
visų rūšių gyvūnams reikia švirkšti po 0,4–1,0 ml vaisto
1 kg kūno svorio. Vėliau 2/3 arba 1/2 pirminės dozės. Pirmą
dozę rekomenduojama švirkšti į veną, pasiekiant didelę
vaisto koncentraciją kraujyje. Gydymo trukmė yra 5–7 d.

Išlauka
Galvijienai — 10 parų, arklienai - (neregistruota naudoti arkliams, kurie skirti
žmonių maistui), kiaulienai - 10 parų, karvių pienui - 5 paros, avienai - 10 parų, avių
pienui - 5 paros.
Gamintojas
Biowet - Puławy, Lenkija
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BETA LAKTAMINAI

SULFONAMIDAI, TRIMETOPRIMAS
INJEKCINIAI

DOFATRIM-JECT
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
sulfadoksino 200 mg, trimetoprimo 40 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, avims ir kiaulėms gydyti, sergančioms infekcinėmis ligomis (kvėpavimo,
virškinimo, šlapimo, lyties organų, odos ir sąnarių), kurių sukėlėjai jautrūs
trimetoprimui ir sulfadoksinui.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, avims, kiaulėms

Vaistą galvijams, avims ir kiaulėms reikia švirkšti į
raumenis arba lėtai į veną, po 1 ml tirpalo 10–15 kg kūno
svorio 3–5 dienas.

Išlauka
Galvijienai, kiaulienai, avienai - 7 paros. Karvių ir avių pienui - 2 paros.
Gamintojas
Dopharma B.V., Olandija
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SULFONAMIDAI, TRIMETOPRIMAS
VIDINIAI

TRISULFON
geriamoji suspensija
Pakuotė: 1 l
Sudėtis
100 ml suspensijos yra:
sulfamonometoksino natrio druskos - 400 mg,
trimetoprimo - 80 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Veršeliams, ožkiukams, ėriukams, kiaulėms, paukščiams ir triušiams, sergantiems
infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs sulfamonometoksinui ir trimetoprimui,
gydyti.
Naudojimas ir dozės

Veršeliams, ožkiukams,
ėriukams, kiaulėms,
paukščiams ir triušiams

Vaisto paros dozė – 15–30 mg veikliųjų medžiagų 1 kg kūno
svorio (1–2 ml suspensijos 32 kg kūno svorio). Reikalingą
vaisto kiekį pirmiausiai reikia kruopščiai sumaišyti su
nedideliu kiekiu vandens prieš maišant į bendrą geriamo
vandens kiekį ir girdant gyvūnams. Vaistas girdomas su
geriamu vandeniu 5 d. iš eilės. Prieš naudojimą suplakti.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: kiaulienai, veršienai, avienai, ožkienai, triušienai,
paukštienai - 10 parų. Nenaudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti maistui
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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BETA LAKTAMINAI

SULFONAMIDAI, TRIMETOPRIMAS
VIDINIAI

TRISULFON
geriamieji milteliai
Pakuotė: 100 g, 1 kg
Sudėtis
100 g miltelių yra:
sulfamonometoksino natrio druskos 4 g, trimetoprimo 2 g, pagalbinės medžiagos
(laktozės monohidrato).
Paskirtis
Paukščiams, kiaulėms, veršeliams, ėriukams, ožkiukams ir triušiams, sergantiems
kvėpavimo, virškinimo ir šlapimo organų infekcinėmis ligomis, antrinėmis
infekcijomis, taip pat specifinėmis užkrečiamosiomis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs
trimetoprimui ir sulfamonometoksinui, gydyti ir profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės
Veršeliui, ožkiukui, ėriukui,
kiaulei

Reikia skirti 10 g miltelių 40 kg kūno svorio su geriamu
vandeniu. Vaistas girdomas su geriamu vandeniu 5 d. iš
eilės.

Paukščiams

Kokcidioze sergantiems paukščiams 480 ppm (800 g
miltelių) reikia ištirpinti 100 l geriamo vandens ir girdyti
3–5 d. Gydant kitomis ligomis sergančius paukščius, vaisto
paros dozė yra 200 g miltelių 100 l geriamo vandens.

Triušiams

Reikia skirti 8 g miltelių, ištirpintų 1 l geriamo vandens.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: veršienai, ožkienai, avienai, kiaulienai, triušienai,
paukštienai - 10 parų. Kiaušiniams - 10 parų.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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SULFONAMIDAI, TRIMETOPRIMAS
VIDINIAI

TRIMERAZIN
tabletės
Pakuotė: N 270
Sudėtis
1 tabletėje yra:
sulfamerazino 400 mg, trimetoprimo 80 mg, pagalbinių medžiagų (bulvių krakmolo
201,4 mg, talko 14 mg, krakmolo natrio glikolato 2,6 mg, magnio stearato 2 mg.
Paskirtis
Veršeliams, kumeliukams, ėriukams ir kiaulėms, sergantiems bakterinėmis
infekcinėmis ligomis (šlapimo ir lyties, kvėpavimo, virškinimo organų, antrinėmis
bakterinėmis ligomis po virusinių ligų, potrauminėmis ir pooperacinėmis
infekcinėmis ligomis), gydyti.
Naudojimas ir dozės

Veršeliams, kumeliukams,
ėriukams, kiaulėms

Sutrintą tabletę sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens,
pieno ar pieno pakaitalo arba pašaro. Veršeliams,
paršeliams, kumeliukams, avims ir kiaulėms sugirdyti
1 tabletę 15 kg kūno svorio vieną kartą arba dozę padalinus
į dvi dalis girdyti kas 12 val. Gydoma kol išnyksta klinikiniai
ligos požymiai ir dar papildomai dvi dienas.

Išlauka
Veršienai, arklienai, ėrienai, kiaulienai - 15 parų. Nenaudoti arkliams, kurių mėsa
skirta žmonių maistui.
Gamintojas
Biowet Drwalew S.A., Lenkija
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BETA LAKTAMINAI

MAKROLIDAI, LINKOZAMIDAI
STREPTOGRAMINIAI
VIDINIAI

PHARMASIN 1000 mg/g granulės
skirtos naudoti su geriamuoju vandeniu
Pakuotė: 110 g, 1,1 kg
Sudėtis
1,1 g granulių yra:
tilozino - 1000 mg (atitinka 1,1 g tilozino tartrato), pagalbinių medžiagų.
Paskirtis
Veršeliams gydyti nuo Mycoplasma spp. sukeltos pneumonijos ir profilaktikai,
ligą diagnozavus bandoje. Kiaulėms gydyti nuo enzootinės pneumonijos, sukeltos
Mycoplasma hyopneumoniae ir Mycoplasma hyorhini, kiaulių žarnyno adenomatozės
(ileito), sukeltos Lawsonia intracellularis profilaktikai bei ligas diagnozavus bandoje.
Vištoms gydyti nuo lėtinės kvėpavimo sistemos ligos (LKL), sukeltos Mycoplasma
gallisepticum ir Mycoplasma synoviae, Clostridium perfringens sukelto enterito
ir profilaktikai, ligas diagnozavus pulke. Kalakutams gydyti nuo Mycoplasma
gallisepticum sukelto infekcinio sinusito ir profilaktikai, diagnozavus pulke ligą.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia sugirdyti su geriamuoju vandeniu.
Veršeliams, kiaulėms,
paukščiams

Veršeliams vaistą taip pat galima sugirdyti su pienu ar pieno
pakaitalu. 1,1 g veterinarinio vaisto atitinka 1g tilozino.
Vaisto dozavimą žr. vaisto informaciniame lapelyje.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: kiaulienai - 1 para, veršienai - 12 parų, vištienai - 1 para,
kalakutienai - 2 paros. Kiaušiniams - 0 parų.
Gamintojas
Huvepharma NV., Belgija
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BETA LAKTAMINAI

MAKROLIDAI, LINKOZAMIDAI
STREPTOGRAMINIAI
INJEKCINIAI

MICOSPECTONE
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
linkomicino hidrochlorido, 50 mg (atitinkančio linkomicino 50,67 mg),
spektinomicino hidrochlorido, (atitinkančio 100 mg spektinomicino 150 mg),
pagalbinių medžiagų (benzilo alkoholio 10 mg, injekcinio vandens iki 1 ml).
Paskirtis
Galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms, sergantiems kvėpavimo ir virškinimo organų,
galūnių, pieno liaukos infekcinėmis ligomis, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą rekomenduojama nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato
veikliosioms medžiagoms. Vaistą reikia švirkšti giliai į raumenis, keliose vietose.
Galvijams, avims, ožkoms

Rekomenduotina švirkšti 1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio kas
12–24 val., 2– 4 dienas iš eilės.

Kiaulėms

1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio kas 24 val., 3–7 d.

Išlauka
Galvijienai - 14 parų, kiaulienai - 14 parų, karvių pienui - 2 paros (48 val.),
avienai - 14 parų, ožkienai - 14 parų, avių pienui - 2 paros (48 val.), ožkų pienui - 2
paros (48 val.).
Gamintojas
Fatro S.p. A., Italija
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MAKROLIDAI, LINKOZAMIDAI
STREPTOGRAMINIAI
INJEKCINIAI

DRAXXIN 100 mg/ml
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 50 ml, 100 ml, 250 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
tulatromicino 100 mg/ml, monotioglicerolio 5 mg/ml.
Paskirtis
Galvijams, sergantiems galvijų kvėpavimo organų liga, sukelta jautrių tulatromicinui
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni ir Mycoplasma
bovis, gydyti ir profilaktiškai. Kiaulėms, sergančioms kiaulių kvėpavimo organų
liga, sukelta jautrių tulatromicinui Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella
multocida, Mycoplasma hyopneumoniae ir Haemophilus parasuis gydyti ir
profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, kiaulėms

Švirkšti po oda (galvijams) arba į raumenis (kiaulėms)
vieną kartą po 2,5 mg tulatromicino 1 kg kūno svorio
(1 ml preparato 40 kg kūno svorio).

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai - 49 paros, kiaulienai - 33 paros.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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BETA LAKTAMINAI

MAKROLIDAI, LINKOZAMIDAI
STREPTOGRAMINIAI
INJEKCINIAI

PHARMASIN 50
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 50 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
tilozino 50 mg (50 000 TV), pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, sergantiems
infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs tilozinui.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti į raumenis.
Galvijams

1,0 ml/10 kg kūno svorio.

Avims, ožkoms

2,0–2,4 ml/10 kg kūno svorio .

Kiaulėms

2,0 ml/10 kg kūno svorio.

Šunims, katėms

0,4–2,0 ml/10 kg kūno svorio.

Išlauka
Galvijienai - 21 para, kiaulienai - 14 parų, avienai ir ožkienai - 8 paros, karvių, avių,
ožkų pienui - 4 paros.
Gamintojas
Huvepharma NV., Belgija
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MAKROLIDAI, LINKOZAMIDAI
STREPTOGRAMINIAI
INJEKCINIAI

PHARMASIN 200
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 50 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
tilozino 200 mg (200 000 TV), pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, sergantiems
infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs tilozinui.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti į raumenis.
Galvijams

2,5 ml/10 kg kūno svorio.

Avims, ožkoms

0,5-0,6 ml/10 kg kūno svorio.

Kiaulėms

0,5 ml/10 kg kūno svorio.

Išlauka
Galvijienai – 21 para, kiaulienai – 14 parų, avienai ir ožkienai – 8 paros, karvių, avių,
ožkų pienui – 4 paros.
Gamintojas
Huvepharma NV., Belgija
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BETA LAKTAMINAI

MAKROLIDAI, LINKOZAMIDAI
STREPTOGRAMINIAI
VIDINIAI

PHARMASIN 500 mg/g
vandenyje tirpūs milteliai
Pakuotė: 200 g, 1 kg
Sudėtis
1 g miltelių yra:
tilozino (tartrato) 500 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 g.
Paskirtis
Vištoms, kalakutams, kiaulėms ir veršeliams, sergantiems infekcinėmis ligomis,
kurių sukėlėjai jautrūs tilozinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Paukščiams, kiaulėms,
veršeliams

Paukščiams ir kiaulėms vaistą reikia sugirdyti ištirpintą
geriamajame vandenyje, veršeliams – piene ar pieno
pakaitale. Numatytą Pharmasin 500 mg/g vandenyje tirpių
miltelių kiekį pirmiausiai reikia ištirpinti nedideliame
vandens kiekyje (vandenį pilant į miltelius, o ne atvirkščiai),
po to šį tirpalą reikia sumaišyti su reikiamu vandens kiekiu.

Išlauka
Kiaulienai - 2 paros, veršienai - 14 parų, vištienai - 1 para, kalakutienai - 5 paros
(nenaudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.
Gamintojas
Huvepharma NV., Belgija
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BETA LAKTAMINAI

CEFALOSPORINAI

MAKROLIDAI, LINKOZAMIDAI,
STREPTOGRAMINIAI
ANTIBAKTERINIAI
AMINOGLIKOZIDAI
VIDINIAI
INJEKCINIAI
GENTA-JECT 100 mg/ml
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
gentamicino (gentamicino sulfato) - 100 mg, pagalbinių medžiagų (metilo
parahidroksibenzoato (E218) 1 mg).
Paskirtis
Galvijams, veršeliams, kiaulėms, paršeliams, katėms ir šunims gydyti, sergant
infekcinėmis ligomis, sukeltomis gramneigiamų (E. coli, Salmonella spp.,
Pasteurella spp. ir Pseudomonas aeruginosa) ir gramteigiamų (beta hemolizinių
streptokokų) bakterijų, kurios jautrios gentamicinui. Arkliams, sergantiems
gentamicinui jautrių aerobinių gramneigiamų bakterijų sukeltoms arklių apatinių
kvėpavimo takų infekcijoms gydyti.
Naudojimas ir dozės
Galvijams, veršeliams,
kiaulėms, paršeliams,
katėms, šunims

Švirkšti į raumenis, į veną arba po oda 0,5–1 ml tirpalo
10 kg kūno svorio (5–10 mg gentamicino 1 kg kūno svorio)
3–5 dienas.

Arkliams

Švirkšti į veną. Vieną 6,6 mg/kg kūno svorio dozę švirkšti į
veną kartą per parą 3–5 dienas iš eilės.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai - 95 paros, arklienai - (nenaudoti arkliams,
kurių mėsa ar pienas skirtas žmonių maistui), kiaulienai - 60 parų, karvių pienui - 3
paros, veršienai - 95 paros .
Gamintojas
Dopharma B.V., Olandija
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BETA LAKTAMINAI

ANTIBAKTERINIAI
CHINOLONAI
INJEKCINIAI

ENROXIL 50 mg/ml
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
enrofloksacino 50 mg, pagalbinių medžiagų (butanolio, kalio hidroksido).
Paskirtis
Galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms ir šunims, sergantiems infekcinėmis ligomis,
sukeltomis enrofloksacinui jautrių mikroorganizmų, gydyti.
Naudojimas ir dozės
1 ml tirpalo 20 kg kūno svorio arba 2,5 mg enrofloksacino
1 kg kūno svorio. Dažnai sergantiems kvėpavimo takų
infekcinėmis ligomis ir salmonelioze, vaisto reikia skirti du
kartus didesnėmis dozėmis (5 mg enrofloksacino 1 kg kūno
Veršeliams, avims, ožkoms,
svorio). Veršeliams, avims ir ožkoms vaistą reikia švirkšti po
kiaulėms
oda ar į veną, kiaulėms – į raumenis. Vaisto švirkščiama į
įprastines kūno vietas, pvz., kiaulėms – į kaklo raumenis už
ausies. Veršeliams, avims, ožkoms ir kiaulėms švirkšti kas 24
val., 2–3 d., sergančioms salmonelioze – 5 d.

Šunims

1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio. Dažnai sergantiems kvėpavimo
takų infekcinėmis ligomis ir salmonelioze, vaisto reikia skirti
du kartus didesnėmis dozėmis (5 mg enrofloksacino 1 kg
kūno svorio), po oda. Šunis reikia gydyti 5–10 d.

Išlauka
Galvijienai, avienai, ožkienai, kiaulienai ir subproduktams - 10 parų, karvių pienui 7 paros, ožkų pienui - 5 paros.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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ANTIBAKTERINIAI
CHINOLONAI
INJEKCINIAI

ENROXIL 100 mg/ml
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
enrofloksacino 100 mg, pagalbinių medžiagų (butanolio, kalio hidroksido).
Paskirtis
Galvijams ir kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis, sukeltomis enrofloksacinui
jautrių mikroorganizmų, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, kiaulėms

2,5 ml tirpalo 100 kg kūno svorio. Sergantiems kvėpavimo
takų infekcinėmis ligomis ir salmonelioze vaistą skirti
2 kartus didesnėmis dozėmis (5 ml/100 kg kūno svorio).
Galvijams vaistą švirkšti po oda, kiaulėms – į raumenis.
Vaisto švirkščiama į įprastines kūno vietas. Švirkšti kas
24 val., 2–3 d., sergantiems salmonelioze – 5 d. Paršavedes,
sergant MMA sindromu, gydyti 1–2 d.

Išlauka
Galvijienai, kiaulienai ir subproduktams - 10 parų. Karvių pienui - 4 paros.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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BETA LAKTAMINAI

ANTIBAKTERINIAI
CHINOLONAI
INJEKCINIAI

ENROX MAX 100 mg/ml
injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml yra:
enrofloksacino - 100 mg, pagalbinių medžiagų (benzilo alkoholio (E1519) 20 mg,
butilo alkoholio 30 mg).
Paskirtis
Galvijams: kvėpavimo takų infekcinėms ligoms, sukeltoms enrofloksacinui jautrių
Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ir Mycoplasma
spp. rūšimis, gydyti. Mastitui, sukeltam enrofloksacinui jautrių E. coli, gydyti
Kiaulėms: bakterinei bronchopneumonijai, sukeltai enrofloksacinui jautrių A.s
pleuropneumoniae, P. multocida ir H.parasuis, kaip antrinei infekcijai, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Galvijams

Kvėpavimo takų infekcinėms ligoms gydyti švirkšti po oda
7,5 ml tirpalo/ 100 kg kūno svorio per parą. Į vieną vietą po
oda švirkšti ne daugiau 15 ml tirpalo (veršeliams 7,5 ml). Jei
sunki ar lėtinė kvėpavimo takų infekcija, po 48 val. švirkšti
dar vieną dozę (atlikti skirtingose vietose). E. coli sukeltam
mastitui gydyti lėtai švirkšti į veną. Kasdien švirkšti 5 ml
tirpalo/100 kg kūno svorio per parą, 2–3 dienas.

Kiaulėms

Kvėpavimo takų infekcinėms ligoms gydyti švirkšti į raumenis
kaklo srityje už ausies vieną kartą 0,75 ml tirpalo/10 kg kūno
svorio per parą. Į vieną vietą į raumenis galima švirkšti ne
daugiau 7,5 ml tirpalo. Jei yra sunki arba lėtinė kvėpavimo
takų infekcija, po 48 val. švirkšti dar vieną dozę (atlikti
skirtingose vietose).

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai - 14 parų (švirkštus po oda), galvijienai 7 paros (švirkštus į veną), kiaulienai - (švirkštus į raumenis), karvių pienui - 5 paros
(švirkštus po oda), karvių pienui - 3 paros (švirkštus į veną).
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Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija

ANTIBAKTERINIAI
CHINOLONAI
INJEKCINIAI

QUIFLOX 100 mg/ml
injekcinis tirpalas galvijams
ir kiaulėms (paršavedėms)
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml injekcinio tirpalo yra:
marbofloksacino 100 mg, pagalbinių medžiagų (dinatrio edetato 0,10 mg,
monotioglicerolio 1 mg, metakrezolio 2 mg).
Paskirtis
Galvijams: sergantiems jautrių Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica
ir Histophilus somni padermių sukeltomis infekcinėmis kvėpavimo takų ligomis,
gydyti. Laktacijos metu sergantiems marbofloksacinui jautrių padermių Escherichia
coli sukeltu ūminiu mastitu, gydyti. Kiaulėms: sergančioms marbofloksacinui jautrių
bakterijų padermių sukeltu mastito-metrito-agalaktijos sindromu, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, kiaulėms

Galvijams: sergantiems infekcinėmis kvėpavimo takų
ligomis, rekomenduojama vaisto dozė 2 ml/25 kg kūno
svorio, kurią švirkšti vieną kartą į raumenis. Jei reikia
švirkšti daugiau kaip 20 ml, švirkščiamo vaisto kiekį
reikia padalinti ir sušvirkšti į dvi ar daugiau vietų.
Sergantiems ūminiu mastitu, rekomenduojama vaisto dozė
1 ml/50 kg kūno svorio, kurią reikia švirkšti vieną kartą
per parą į raumenis ar po oda. Gydyti 3 d. Pirmąjį kartą
vaistą galima švirkšti ir į veną. Kiaulėms (paršavedėms)
rekomenduotina vaisto dozė 1 ml/50 kg kūno svorio, kurią
reikia švirkšti vieną kartą per parą į raumenis. Gydyti 3
d. Kamštelį galima pradurti ne daugiau kaip 25 kartus.
Naudotojas turėtų pasirinkti tinkamiausią pakuotės dydį
atsižvelgęs į gydomo gyvūno rūšį.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai švirkštus į raumenis (8 mg/kg kūno svorio
vienkartinė dozė): - 3 paros, pienui – 72 val. Švirkštus į raumenis ar po oda (2 mg/
kg kūno svorio dozė kartą per parą, 3 dienas): - 6 paros, pienui - 36 val. Kiaulėms
(paršavedėms): švirkštus į raumenis: skerdienai ir subproduktams - 4 paros.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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ANTIBAKTERINIŲ
VAISTŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

PENSTREP-JECT
injekcinė suspensija
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
benzilpenicilino prokaino druskos 200 000 TV, dihidrostreptomicino sulfato 200 mg,
pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams ir kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis (kvėpavimo, šlapimo
ir lytinių organų infekcinėmis ligomis, omfalitu ir artritu, poūmiu mastitu,
septicemija, antrinėmis infekcinėmis ligomis), kurių sukėlėjai jautrūs penicilinui ar
streptomicinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti į raumenis. Prieš naudojimą suplakti.
Galvijams, kiaulėms

Galvijams ir kiaulėms reikia švirkšti 1 ml suspensijos 10–20
kg kūno svorio vieną kartą per parą.

Išlauka
Galvijienai - 28 paros, kiaulienai - 28 paros, karvių pienui - 3 paros.
Gamintojas
Dopharma B. V., Olandija
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BETA LAKTAMINAI

ANTIBAKTERINIŲ
VAISTŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

PEN-STREP 20/20
injekcinė suspensija
Pakuotė: 100 ml, 250 ml
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
benzilpenicilino prokaino druskos - 200 000 TV, dihidrostreptomicino sulfato,
atitinkančio 200 mg dihidrostreptomicino - 250 mg.
Paskirtis
Galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms, sergančioms mišriomis infekcinėmis
ligomis, sukeltomis benzilpenicilino ir dihidrostreptomicino deriniui jautrių
gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą reikia gerai suplakti. Suspensiją reikia švirkšti į raumenis 1 kartą
per parą.
Galvijams

800 000 TV benzilpenicilino + 800 mg dihidrostreptomicino
100 kg kūno svorio arba 4 ml suspensijos 100 kg kūno svorio.

Kiaulėms, avims

400 000 TV benzilpenicilino + 400 mg dihidrostreptomicino
50 kg kūno svorio arba 2 ml suspensijos 50 kg kūno svorio.

Šunims, katėms

200 000 TV benzilpenicilino + 200 mg dihidrostreptomicino
10 kg kūno svorio arba 0,5 ml suspensijos 5 kg kūno svorio.

Išlauka
Mėsai ir subproduktams: galvijienai - 21 para, kiaulienai - 21 para, karvių pienui (2,5 paros), avienai - 21 para, avių pienui - (2,5 paros).
Gamintojas
V.M.D. N.V., Belgija
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ANTIBAKTERINIŲ
VAISTŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

SHOTAPEN
injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms,
arkliams, šunims ir katėms
Pakuotė: 100 ml, 250 ml
Sudėtis
1ml suspensijos yra:
benzilpenicilino benzatino druskos - 100 mg, benzilpenicilino prokaino druskos 100 mg, dihidrostreptomicino sulfato - 164 000 TV.
Paskirtis
Galvijams, kiaulėms, arkliams, šunims ir katėms, sergančioms infekcinėmis
ligomis, sukeltomis benzatino benzilpenicilino, prokaino benzilpenicilino ir
dihidrostreptomicino deriniui jautrių gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų,
gydyti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą suplakti. Vaistą švirkšti į raumenis ar po oda.
Galvijams, kiaulėms,
arkliams, šunims, katėms

Rekomenduojama vienkartinė dozė galvijams, arkliams,
veršeliams, paršeliams, šunims ir katėms yra 1 ml
suspensijos 10 kg kūno svorio. Pakartotinai galima švirkšti
praėjus 3 paroms.

Išlauka
Galvijienai - 49 paros, arklienai - (nenaudoti arkliams, kurie skirti žmonių maistui.),
kiaulienai - 35 paros, karvių pienui - 5 paros (10 melžimų).
Gamintojas
Virbac S.A., Prancūzija
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BETA LAKTAMINAI

ANTIBAKTERINIŲ
VAISTŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

LINCO-SPECTIN
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
linkomicino (hidrochlorido) - 50 mg, spektinomicino (sulfato) - 100 mg.
Paskirtis
Kiaulėms, galvijams, avims, ožkoms, naminiams paukščiams, šunims ir katėms,
sergančioms infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs linkomicinui ir
spektinomicinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Tirpalą reikia švirkšti į raumenis.
Kiaulėms

15 mg (abiejų veikliųjų medžiagų) 1 ml tirpalo 10 kg kūno
svorio. Prireikus galima švirkšti kas 24 val. 3–7 d.

Veršeliams

1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio du kartus per parą, pirmąją
dieną, kitas 2–4 dienas - 1 kartą.

Avims, ožkoms

1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio vieną kartą per parą.
Gydyti 3 d.

Šunims, katėms

1 ml tirpalo 5 kg kūno svorio. Galima švirkšti kas 12–24 val.
Gydyti ne ilgiau kaip 21 d.

Išlauka
Kiaulienai - 14 parų, veršienai - 21 para, avienai- 15 parų, ožkienai -15 parų,
paukštienai - 15 parų.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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ANTIBAKTERINIŲ
VAISTŲ DERINIAI
VIDINIAI

NEOMIN
1000 mg/g geriamieji milteliai
Pakuotė: 1 kg
Sudėtis
1 g miltelių yra:
1 000 mg neomicino sulfato.
Paskirtis
Kiaulėms, paršeliams, veršeliams ir vištoms, sergančioms enteritu, kurį sukelia
neomicinui jautrios bakterijos (E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp.), gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia girdyti su pašaru, lesalu arba geriamuoju vandeniu.
Veršeliams, kiaulėms,
paršeliams

Skirti 10 mg miltelių 1 kg kūno svorio per dieną. Veršeliams
duoti su pienu ar pieno pakaitalu.

Paukščiams

Jaunoms vištaitėms, dedeklėms ar veislinėms vištoms: skirti
30 mg Neomin 1 kg kūno svorio per dieną. Būtina užtikrinti,
kad visa gyvūnui skirta vaisto dozė būtų pilnai suvartota.
Blogos bendros sveikatos būklės gyvūnams ar neturinčius
apetito gyvūnus gydyti parenteriniu būdu.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: kiaulienai – 14 parų, veršienai – 14 parų, vištienai –7
paros, kiaušiniams – 0 parų.
Gamintojas
Bela-Pharm GmbH & Co., Vokietija
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BETA LAKTAMINAI

KITI ANTIBAKTERINIAI VAISTAI
POLIMIKSINAI
VIDINIAI

COLISTIN 4800
geriamieji milteliai
Pakuotė: 1 kg
Sudėtis
1 g miltelių yra:
kolistino sulfato 4 800 000 TV, pagalbinių medžiagų iki 1 g.
Paskirtis
Veršeliams, kiaulėms ir paukščiams gydyti, sergant virškinimo trakto infekcinėmis
ligomis, sukeltomis kolistinui jautrių gramneigiamų bakterijų, ypač Salmonella spp.
ir Escherichia coli.
Naudojimas ir dozės
Vaistą kiaulėms ir paukščiams reikia girdyti su geriamu vandeniu, o veršeliams – su
pieno pakaitalu.
Kiaulėms, paukščiams

Kiaulėms ir paukščiams skiriamas 1 g miltelių 100 kg kūno
svorio 2 kartus per dieną arba 100-200 g miltelių 1 000 l
geriamo vandens. Gydoma 3–5 d. iš eilės.

Veršeliams

Veršeliams skiriamas 1 g miltelių 100 kg kūno svorio
2 kartus per dieną, su pieno pakaitalu. Girdoma 3–5 d. iš
eilės.

Išlauka
Veršienai – 7 paros, kiaulienai, paukštienai – 1 para, kiaušiniams – 0 parų.
Gamintojas
Dopharma B.V., Olandija
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KVĖPAVIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
INJEKCINIAI

ERES
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
bromheksino (hidrochlorido) 2,74 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, šunims ir katėms, sergantiems kvėpavimo organų
ligomis, kurių metu būna pagausėję gleivių ir (ar) jų klampumas yra didesnis, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis.
Arkliams

Arkliui, sveriančiam 50–200 kg, – 0,5 mg bromheksino 1 kg kūno
svorio arba 0,18 ml tirpalo 1 kg kūno svorio, 5–7 d. iš eilės; arkliui,
sveriančiam 200–500 kg, – 0,2–0,5 mg bromheksino 1 kg kūno svorio
arba 0,073–0,18 ml tirpalo 1 kg kūno svorio, 5–7 d. iš eilės.

Galvijams

Galvijui, sveriančiam 50–200 kg, – 0,5 mg bromheksino 1 kg kūno
svorio arba 0,18 ml tirpalo 1 kg kūno svorio, 5 d. iš eilės; galvijui,
sveriančiam 200–500 kg, – 0,2–0,5 mg bromheksino 1 kg kūno svorio
arba 0,073–0,18 ml tirpalo 1 kg kūno svorio, 5 d. iš eilės.

Kiaulėms

Kiaulei, sveriančiai 5–25 kg, – 0,5–1 mg bromheksino 1 kg kūno
svorio arba 0,18–0,36 ml tirpalo 1 kg kūno svorio, 5 d. iš eilės; kiaulei,
sveriančiai 25–100 kg, – 0,5 mg bromheksino 1 kg kūno svorio arba
0,18 ml tirpalo 1 kg kūno svorio, 5 d. iš eilės; kiaulei, sveriančiai
daugiau kaip 100 kg, – 0,2–0,5 mg bromheksino 1 kg kūno svorio
arba 0,073–0,18 ml tirpalo 1 kg kūno svorio, 5 d. iš eilės.

Šunims, katėms

0,5–1 mg bromheksino 1 kg kūno svorio arba 0,18–0,36 ml tirpalo
1 kg kūno svorio, 5 d. iš eilės.

Išlauka
Galvijienai ir kiaulienai – 0 parų. Negalima naudoti patelėms, kurių pienas skirtas
žmonių maistui, ir arkliams, kurie skirti žmonių maistui.
Gamintojas
Laboratorios Calier S.A., Ispanija
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MASTICEN SECADO
intramaminė suspensija
Pakuotė: 8 g
Sudėtis
Vienkartiniame 8 g švirkšte yra:
kloksacilino (benzatino) 1 000 mg, pagalbinių medžiagų (aliuminio monostearato
120 mg, žemės riešutų aliejaus iki 8 g).
Paskirtis
Karvėms, avims ir ožkoms, užtrūkimo metu sergančioms mastitu, kurio sukėlėjai
jautrūs kloksacilinui, gydyti ir profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės
Karvėms, avims, ožkoms

Karvėms į pažeistą tešmens ketvirtį reikia sušvirkšti vieno
švirkšto turinį, avims ir ožkoms reikia švirkšti 0,5 švirkšto
turinio.

Išlauka
Jei vaistas švirkštas patelėms likus ne mažiau kaip 28 d. iki vaikavimosi, pienui ir
skerdienai – 0 parų.Jei užtrūkimo periodas truko trumpiau kaip 4 sav., pieną reikia
ištirti dėl antibiotikų likučių.
Gamintojas
Cenavisa S. L., Ispanija
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ORBENIN E.D.C.
intramaminė suspensija
Pakuotė: 3,6 g
Sudėtis
3,6 g vienkartiniame švirkšte suspensijos yra:
kloksacilino (benzatino druskos) - 600 mg.
Paskirtis
Karvėms, užtrūkinimo metu sergančioms tešmens infekcinėmis ligomis, gydyti
ir apsaugoti nuo naujų infekcinių ligų užtrūkimo metu. Vienu metu naudojant
Orbeseal, tešmuo papildomai ir geriau apsaugomas nuo galinčių patekti patogeninių
mikroorganizmų, tarp jų gramneigiamų bakterijų, ir sumažinti klinikinio mastito
galimybę užtrūkimo metu ir laktacijos pradžioje.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Užtrūkinant karvę, paskutinį kartą išmelžus ir kruopščiai
nuvalius bei dezinfekavus spenio galą, į ketvirtį per spenio
kanalą vieną kartą reikia sušvirkšti vienkartinio švirkšto
turinį. Reikia stengtis neužteršti švirkšto antgalio. Sušvirkštus
vaistą, rekomenduotina kiekvieną spenį pamerkti į tinkamą
spenių mirkalą.

Išlauka
Pienui – 96 val. po veršiavimosi, jei gydyta likus ne mažiau kaip 42 paroms iki
veršiavimosi, 46 paros po vaisto naudojimo, jei karvė veršiavosi nepraėjus 42 paroms
po gydymo, galvijienai – 28 paros.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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ALBADRY PLUS
intramaminė suspensija
Pakuotė: 10 ml
Sudėtis
10 ml viename švirkšte yra:
benzilpenicilino prokaino druskos 200 000 TV, novobiocino (natrio druskos) 400 mg,
pagalbinių medžiagų iki 10 ml.
Paskirtis
Karvėms užtrūkimo metu sergančioms mastitu, kurio sukėlėjai yra Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae ir S. uberis, gydyti. Vaistas gali būti
naudojamas kaip pagalbinė priemonė kontroliuoti vadinamąjį „vasaros mastitą“.
Naudojimas ir dozės
Vaistą švirkšti į tešmenį. Prieš naudojimą būtina gerai suplakti. Paskutinį kartą
prieš užtrūkinimą išmelžus karvę, bet ne vėliau kaip likus 30 d. iki numatomo
veršiavimosi, nuvalius ir dezinfekavus spenius, į kiekvieną tešmens ketvirtį reikia
suleisti po vienkartinio švirkšto turinį.

Karvėms

Kurios tikimasi bus užtrūkusios ilgiau kaip 51 dieną,
galima gydyti pakartotinai kas 3 savaites. Sušvirkštus
vaistą, rekomenduotina spenius dezinfekuoti tinkamu
dezinfekantu.

Išlauka
Pienui 72 val. po apsiveršiavimo, galvijienai 30 parų.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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MULTIMAST DRY COW
intramaminė suspensija karvėms
Pakuotė: 4,5 g
Sudėtis
Viename 4,5 g švirkšte yra:
neomicino sulfato 100 mg, penetamato hidrojodido 100 mg, benzilpenicilino
prokaino druskos 400 mg, pagalbinių medžiagų iki 4,5 g.
Paskirtis
Karvėms užtrūkimo metu gydyti, esant tešmens infekcijoms ir kartu apsaugoti nuo
naujų infekcijų, pasireiškiančių užtrūkimo metu.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Užtrūkinimo metu, paskutinį kartą išmelžus pieną,
kruopščiai nuvalius ir dezinfekavus spenio galą, į kiekvieną
tešmens ketvirtį per spenio kanalą reikia suleisti vieno
švirkšto turinį. Būtina saugoti nuo užteršimo švirkšto
antgalį, kai nuimtas apsauginis kamštelis. Sušvirkštus
vaistą, rekomenduotina panaudoti spenių mirkalą ar
purškalą.

Išlauka
Pienui 96 val., jei užtrūkimo periodas truko ilgiau kaip arba 50 d. ir 96 val. po
paskutinio gydymo, jei užtrūkimo periodas buvo trumpesnis kaip 50 d., galvijienai
28 paros.
Gamintojas
Bimeda Chemicals Export Ltd., Airija
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ZEROMAST
intramaminė suspensija karvėms
Pakuotė: 600 mg/3,6 g
Sudėtis
3,6 g vienoje suspensijos dozėje yra:
kloksacilino (kloksacilino benzatino) 600 mg.
Paskirtis
Karvėms, laktacijos metu sergančioms klinikiniu mastitu, kurį sukelia kloksacilinui
jautrios bakterijos, tokios kaip Staphylococcus, Streptococcus spp., Actinomyces
pyogenes gydyti.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Vaistą reikia švirkšti į tešmenį. Vaistą reikia švirkšti į visus
pažeistus tešmens ketvirčius. Prieš leidžiant vaistą, spenį
reikia kruopščiai nuplauti ir dezinfekuoti. Vieną kartą
per dieną vieno švirkšto turinį reikia suleisti į kiekvieno
pažeisto ketvirčio spenio kanalą.

Išlauka
Galvijienai 7 paros, pienui 2,5 paros (60 val.).
Gamintojas
Bimeda Chemicals Export Ltd., Airija
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TETRA-DELTA
intramaminė suspensija
Pakuotė:
Sudėtis
10 ml suspensijos yra:
novobiocino (natrio druskos) 100 mg, neomicino (sulfato) 105 mg, benzilpenicilino
prokaino druskos (penicilino G) 100 mg, dihidrostreptomicino (sulfato) 100 mg,
bevandenio prednizolono 10 mg.
Paskirtis
Karvėms, laktacijos metu sergančioms mastitu, kurio sukėlėjai jautrūs penicilinams
ir aminoglikozidams gydyti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą reikėtų nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato veikliosioms
medžiagoms.

Karvėms

Vaistą švirkšti į tešmenį. Išmelžus pieną, į pažeistą tešmens
ketvirtį per spenio kanalą reikia tuojau pat sušvirkšti
vienkartinio švirkšto turinį. Prieš naudojimą suspensiją
suplakti. Prieš švirkščiant vaistą, spenį reikia kruopščiai
nuvalyti ir dezinfekuoti bei stengtis neužteršti švirkšto
antgalio. Sušvirkštus vaistą, patartina naudoti spenių
mirkalą ar purškalą. Prireikus (sunkiais ligos atvejais)
galima gydyti pakartotinai, praėjus 24 ar 48 val.

Išlauka
Pienui 108 val., galvijienai 3 paros.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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SYNULOX LC
intramaminė suspensija
Pakuotė: 3 g
Sudėtis
Vienkartiniame 3 g švirkšte yra:
amoksicilino (trihidrato) 200 mg, klavulano rūgšties (kalio klavulanato) 50 mg,
prednizolono 10 mg.
Paskirtis
Karvėms, sergančioms klinikiniu mastitu, įskaitant infekcijas, kurias sukelia šie
pagrindiniai patogeniniai mikroorganizmai, gydyti: stafilokokai (ir gaminančių
ß -laktamazę padermių), streptokokai (ir S. agalactiae, S. uberis S. dysgalactiae),
Escherichia coli (ir gaminančių ß -laktamazę padermių).
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Į pažeistą tešmens ketvirtį, išmelžus pieną, per spenio
kanalą reikia suleisti visą švirkšto turinį. Švirkščiama 3
kartus kas 12 val. Jei mastito sukėlėjas – Staphylococcus
aureus, gydymo antibakteriniais vaistais trukmė gali
būti ilgesnė. Todėl viso gydymo trukmę turi nustatyti
veterinarijos gydytojas, kad gydymas būtų pakankamai
ilgas, užtikrinantis visišką išgijimą.

Išlauka
Galvijienai ir subproduktams – 7 paros. Pienui – 84 val. (7 melžimai, melžiant 2 k. per
parą, arba 11 melžimų, melžiant 3 kartus per parą).
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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MASTICEN POMADA
intramaminė suspensija
Pakuotė: 8 g
Sudėtis
Vienkartiniame 8 g švirkšte yra:
kloksacilino (natrio druskos) 200 mg, ampicilino (natrio druskos) 75 mg,
pagalbinių medžiagų (butilhidroksitolueno 1 mg, glicerolio monostearato 875 mg,
izopropilo miristato 2 225 mg, vazelino 4 601 mg).
Paskirtis
Karvėms, avims ir ožkoms gydyti, laktacijos metu sergančioms mastitu, kurio
sukėlėjai jautrūs kloksacilinui ir ampicilinui.
Naudojimas ir dozės

Karvėms, avims, ožkoms

Karvėms į pažeistą tešmens ketvirtį reikia sušvirškti vieno
švirkšto turinį, avims ir ožkoms reikia švirkšti 0,5 švirkšto
turinio. Vaistą reikia naudoti 3 kartus kas 12 val.

Išlauka
Galvijienai, avienai, ožkienai – 7 paros, pienui – 3 paros.
Gamintojas
Cenavisa S. L., Ispanija
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RILEXINE DC 375 mg/8 g
intramaminė suspensija galvijams
Pakuotė: 8 g
Sudėtis
Vienkartiniame 8 g švirkšte suspensijos yra:
cefaleksino (benzatino druskos) 375 mg.
Paskirtis
Užtrūkusioms karvėms gydyti, sergant mastitu, sukeltu cefaleksinui jautrių
mikroorganizmų: Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Reikia švirkšti į tešmenį. Išmelžus pieną ir dezinfekavus
spenio galą, į kiekvieną pažeistą ketvirtį per spenio kanalą
reikia suleisti vienkartinio švirkšto suspensiją. Po to
tešmenį reikia lengvai pamasažuoti ir pagerinti preparato
pasiskirstymą. Gydyti reikia likus 2 mėn. iki numatomo
veršiavimosi.

Išlauka
Galvijienai – 0 parų, pienui – 0 parų, jei užtrūkimo periodas ilgesnis nei 60 d.,
5 paros (10 melžimų), jei užtrūkimo periodas yra 60 d. ar trumpesnis.
Gamintojas
Virbac S.A., Prancūzija
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VIRBACTAN 150 mg
intramaminis tepalas
Pakuotė: 3 g
Sudėtis
Vienkartiniame 3 g švirkšte yra:
cefkvinomo (sulfato) - 150,0 mg.
Paskirtis
Karvėms, sergančioms subklinikiniu mastitu užtrūkimo metu, gydyti ir profilaktiškai
nuo tešmens bakterinių infekcijų užtrūkimo metu, kurias sukelia cefkvinomui
jautrūs mikroorganizmai.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Vaistas skirtas švirkšti į tešmenį, vieną kartą. Vieno švirkšto,
kuriame yra 150 mg cefkvinomo, turinį reikia atsargiai
suvirkšti į kiekvieno tešmens ketvirčio spenį iškart po
paskutinio melžimo. Prieš sušvirkščiant, tešmenį reikia
visiškai išmelžti. Spenį ir jo angą būtina kruopščiai nuvalyti
ir dezinfekuoti vaisto pakuotėje esančia servetėle. Svarbu
neužteršti švirkšto galiuko. Švirkšto galiuką reikia švelniai
įkišti maždaug 5 mm arba per visą ilgį ir suleisti vieno
švirkšto turinį į kiekvieną ketvirtį. Kad vaistas pasiskirstytų,
reikia švelniai pamasažuoti spenį ir tešmenį.

Išlauka
Galvijienai - 2 paros (subproduktams), karvių pienui - 1 para (po apsiveršiavimo,
jei užtrūkimo periodas ilgesnis nei 5 sav.), karvių pienui - 36 paros (jei užtrūkimo
periodas trumpesnis nei 5 sav.).
Gamintojas
Virbac S.A., Prancūzija
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KEFAMAST DRY COW
intramaminė suspensija karvėms
Pakuotė: 10 ml
Sudėtis
Viename 10 ml (9 g) švirkšte yra:
cefaleksino (monohidrato) 500 mg, dihidrostreptomicino (sulfato) 500 mg;
pagalbinių medžiagų.
Paskirtis
Melžiamoms karvėms, užtrūkimo metu sergančioms mastitu, kurį sukelia
cefaleksinui ir dihidrostreptomicinui jautrūs mikroorganizmai, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Vaistą švirkšti į tešmenį. Išmelžus pieną, kruopščiai nuvalius
ir dezinfekavus spenius, į kiekvieną pažeistą ketvirtį
per spenio kanalą reikia sušvirkšti vieno švirkšto turinį.
Naudojant būtina stengtis neužteršti švirkšto galiuko.

Išlauka
Galvijienai 28 paros, pienui 2,5 paros. Jei karvė apsiveršiuoja praėjus mažiau nei 40
d. po gydymo, pienui 42,5 paros.
Gamintojas
Bimeda Chemicals Export Ltd., Airija
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MASTIJET FORTE
intramaminė suspensija
Pakuotė: 8 g
Sudėtis
8g švirkšte suspensijos yra: tetraciklino 200 mg, neomicino 250 mg, bacitracino
2 000 TV, prednizolono 10 mg; pagalbinių medžiagų iki 8 g.
Paskirtis
Karvėms laktacijos metu, sergančioms klinikiniu ir subklinikiniu mastitu, kurio
sukėlėjai (S. aureus, Streptococcus spp., E. coli, Klebsiella spp., A. pyogenes) jautrūs
tetraciklinui, neomicinui ir bacitracinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Į kiekvieną pažeistą ketvirtį per spenio kanalą reikia švirkšti
vienkartinio švirkšto turinį, ne daugiau kaip 4 kartus
kas 12 val. Prieš naudojimą reikia gerai išmelžti tešmenį,
kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti spenius. Nuėmus dalį
arba visą švirkšto dangtelį (priklausomai nuo spenio angos
dydžio),atsargiai įkišti švirkšto galiuką į spenio angą ir lėtai
sušvirkšti visą jo turinį į spenį.

Išlauka
Galvijienai ir subproduktams 14 parų. Pienui 96 val. (8 melžimai).
Gamintojas
Intervet International B.V., Nyderlandai
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RILEXINE 200
intramaminė suspensija galvijams
Pakuotė: 9,4 g
Sudėtis
Vienkartiniame 9,4 g švirkšte yra:
cefaleksino (monohidrato) 200 mg.
Paskirtis
Karvėms laktacijos metu gydyti, sergant mastitu, sukeltu cefaleksinui jautrių
mikroorganizmų.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Reikia švirkšti į tešmenį. Išmelžus pieną ir dezinfekavus
spenio galą, į kiekvieną pažeistą ketvirtį per spenio kanalą
reikia lėtai ir nepertraukiamai suleisti vienkartinio švirkšto
suspensiją. Gydyti reikia 2 d. kas 12 val.

Išlauka
Galvijienai ir subproduktams - 4 paros, pienui - 2 paros (4 melžimai).
Gamintojas
Virbac S.A., Prancūzija
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CEFA-SAFE
intramaminė suspensija
Pakuotė: 10 ml
Sudėtis
10 ml viename švirkšte yra:
cefapirino benzatino druskos, atitinkančios 300 mg cefapirino, 383,3 mg;
agalbinių medžiagų iki 10 ml.
Paskirtis
Karvėms, užtrūkinimo metu sergančioms slaptu ir lėtiniu mastitu, kurio sukėlėjai
jautrūs cefapirinui, gydyti ir profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Užtrūkinant karvę, paskutinį kartą išmelžus ir dezinfekavus
spenio galą, į kiekvieną ketvirtį per spenio kanalą sušvirkšti
po vienkartinio švirkšto turinį. Prieš naudojimągerai išmelžti
tešmenį, kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti spenius.
Nuėmus dalį arba visą švirkšto dangtelį (priklausomai nuo
spenio angos dydžio), švirkšto galą atsargiai įkišti į spenio
angą ir lėtai sušvirkšti visą turinį į spenį. Sušvirkštus vaistą,
tešmenį pamažu pamasažuoti. Rekomenduotina vaistą
naudoti į visus tešmens ketvirčius.

Išlauka
Galvijienai ir subproduktams 21 para. Pienui 2 melžimai (užtrūkimo periodas
ilgesnis nei 5 sav.). Jei užtrūkimo periodas trumpesnis nei 5 sav., pieną tirti dėl
antibiotikų likučių.
Gamintojas
Intervet International B.V., Nyderlandai
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ORBESEAL
intramaminė suspensija
Pakuotė: 4 g
Sudėtis
Vienkartiniame 4 g švirkšte yra:
bismuto subnitrato 2,6 g, pagalbinių medžiagų iki 4 g.
Paskirtis
Melžiamoms karvėms apsaugoti nuo intramaminės infekcijos patekimo užtrūkimo
metu.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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Vaistą reikia švirkšti į tešmenį. Užtrūkinant karvę, po
paskutinio melžimo, nuvalius ir dezinfekavus spenio galą,
į kiekvieno nusausinto tešmens ketvirčio spenio kanalą
reikia sušvirkšti vienkartinio švirkšto turinį. Masažuoti
spenių ir tešmens po vaisto sušvirkštimo negalima.

INTRAMAMINĖS
ANTIMIKROBINĖS MEDŽIAGOS
UŽTRŪKUSIOMS KARVĖMS

FATROXIMIN DRY COW
intramaminė suspensija
Pakuotė: 5 ml
Sudėtis
Vienkartiniame 5 ml švirkšte yra:
rifaksimino 100 mg, pagalbinių medžiagų iki 5 ml.
Paskirtis
Užtrūkusioms karvėms, sergančioms slaptu mastitu, kurių sukėlėjai jautrūs
rifaksiminui, gydyti ir profilaktiškai nuo tešmens infekcinių ligų užtrūkimo metu ir
laktacijos pradžioje.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų
jautrumą preparato veikliajai medžiagai. Paskutinį kartą
visiškai išmelžus karvę, nuvalius ir dezinfekavus spenio
galą, į kiekvieną pažeistą ketvirtį per spenio lataką reikia
sušvirkšti vienkartinio švirkšto turinį. Vienkartiniai švirkštai
yra su „Twinsert“ antgaliais, kurie, užmauti ant švirkšto
kaniulės, į spenio lataką gali būti kišami negiliai (apie 5 mm),
neplatinant spenio angos arba giliai (įkišant visą kaniulę).
Šiuo atveju reikia pasukus nuimti „Twinsert“ antgalį.

Išlauka
Pienui ir skerdienai – 0 parų, švirkštus preparatą likus ne mažiau kaip 42 d. iki
veršiavimosi, o švirkštus likus mažiau kaip 42 d. iki veršiavimosi, pienui išlauka – 15
melžimų.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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RAUMENŲ IR SKELETO
SISTEMOS VAISTAI
NESTEROIDINIAI VAISTAI
NUO UŽDEGIMO
INJEKCINIAI

DINALGEN 150 mg/ml
injekcinis tirpalas galvijams,
kiaulėms ir arkliams
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ketoprofeno - 150 mg, pagalbinės medžiagos (benzilo alkoholio (E1519) 10 mg).
Paskirtis
Galvijams: uždegimui ir skausmui, susijusiam su raumenų ir skeleto sutrikimais
bei šlubumu po jauniklių atsivedimo, mažinti, karščiavimui, susijusiam su galvijų
kvėpavimo organų ligomis, mažinti, uždegimui, karščiavimui ir skausmui, sergant
ūmiu klinikiniu mastitu, mažinti, prireikus kartu skiriant antimikrobinį gydymą.
Kiaulėms: karščiavimui mažinti, sergant kvėpavimo organų ligomis ir disgalaktijos
sindromu po paršiavimosi (mastito, metrito, agalaktijos sindromu), prireikus
derinant su atitinkamu antimikrobiniu gydymu. Arkliams: uždegimui ir skausmui,
susijusiam su kaulų ir sąnarių, skeleto ir raumenų sistemos sutrikimais (raišumu,
laminitu, osteoartritu, sinovitu, tendinitu ir kt.), mažinti, pooperaciniam skausmui
ir uždegimui mažinti, visceraliniam skausmui, susijusiam su diegliais, mažinti.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti į raumenis arba į veną.
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Galvijams

1 ml vaisto/50 kg kūno svorio per dieną, švirkšti į veną arba
į raumenis, pageidautina sprando srityje. Gydymo trukmė
yra 1–3 dienos ir turėtų būti nustatoma pagal simptomų
sunkumą ir trukmę.

Kiaulėms

1 ml vaisto/50 kg kūno svorio per dieną, švirkšti į raumenis
vieną kartą. Priklausomai nuo matomo atsako ir atsakingo
veterinarijos gydytojo įvertinto naudos ir rizikos santykio,
gydymą galima kartoti vaistą švirkščiant kas 24 val. ne
daugiau kaip tris kartus. Kiekvieną kartą reikia švirkšti į
kitą vietą.

Arkliams

0,75 ml vaisto/50 kg kūno svorio per dieną, švirkšti į veną.
Gydymo trukmė, kuri turi būti nustatyta pagal simptomų
sunkumą ir jų trukmę, yra 1–5 dienos. Esant pilvo diegliams
paprastai užtenka vienos injekcijos. Antrą kartą ketoprofeno
galima skirti tik po pakartotinės klinikinės apžiūros.

Išlauka
Galvijienai - 2 paros (subproduktams), arklienai - 1 para (subproduktams ). Neregistruota naudoti
kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui., kiaulienai - 3 paros (subproduktams), karvių
pienui - 0 parų.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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RAUMENŲ IR SKELETO
SISTEMOS VAISTAI
NESTEROIDINIAI VAISTAI
NUO UŽDEGIMO
INJEKCINIAI

AINIL 100mg/ml
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ketoprofeno - 100 mg, pagalbinės medžiagos (benzilo alkoholio 10 mg).
Paskirtis
Galvijams, sergant kvėpavimo takų uždegimu, tešmens edema, ūmiu mastitu,
skeleto ir raumenų uždegimu, karščiavimui ir uždegimui malšinti. Arkliams, sergant
kaulų ir sąnarių, skeleto ir raumenų skausmingu uždegimu (trauminiu laminitu,
artritu, artroze, esant sąnarių traumoms (sinovitui, pasitempus sausgysles),
lūžiams, tendinitui, kojų pažeidimams (podotrochlitui, kanopų traumoms, ribotam
pododermatitui, šlubuojant), uždegimui po operacijų, gydyti ir skausmui malšinti,
sergant diegliais, simptominiam gydymui.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, arkliams

Galvijams į veną arba į raumenis švirkšti po 3 ml tirpalo
100 kg kūno svorio vieną kartą per dieną, 1–3 d. Arkliams
vaistą švirkšti į veną. Gydant sergančius skeleto ir raumenų
ar kaulų ir sąnarių ligomis arklius, švirkšti po 1 ml tirpalo
45 kg kūno svorio vieną kartą per dieną, 3–5 dienas iš eilės.
Dieglių simptomams mažinti švirkščiama po 1 ml tirpalo 45
kg kūno svorio vieną kartą. Vienkartinio gydymo paparastai
užtenka.

Išlauka
Galvijienai ir subproduktams - 4 paros, arklienai - (neregistruota naudoti arkliams,
kurių mėsa skirta žmonių maistui), karvių pienui - 0 parų.
Gamintojas
Industrial Veterinaria, S.A.-Invesa, Ispanija
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NESTEROIDINIAI VAISTAI
NUO UŽDEGIMO
INJEKCINIAI

RIMADYL CATTLE 50 mg/ml
injekcinis tirpalas galvijams
Pakuotė: 50 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
karprofeno 50 mg, pagalbinės medžiagos (etanolio 0,1 ml, benzilo alkoholio 10 mg.
Paskirtis
Galvijams, gydomiems antimikrobiniais vaistais, kaip pagalbinė priemonė malšinti
klinikinius ūminių infekcinių kvėpavimo takų ligų ar ūminio mastito požymius.
Naudojimas ir dozės

Galvijams

Rekomenduotina vaisto dozė – 1,4 mg karprofeno 1 kg
kūno svorio (1 ml tirpalo 35 kg kūno svorio), kartu su
antimikrobiniais vaistais. Vaistą reikia vieną kartą švirkšti
po oda arba į veną.

Išlauka
Galvijienai ir subproduktams - 21 para, pienui - 0 parų.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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RAUMENŲ IR SKELETO
SISTEMOS VAISTAI
NESTEROIDINIAI VAISTAI
NUO UŽDEGIMO
INJEKCINIAI

MELOVEM 30 mg/ml
injekcinis tirpalas
galvijams, kiaulėms ir arkliams
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
meloksikamo 30 mg, pagalbinės medžiagos (benzilo alkoholio).
Paskirtis
Galvijams: Ūmine kvėpavimo takų infekcine liga sergantiems galvijams naudotinas
kartu su atitinkamu gydymu antibiotikais klinikiniams simptomams mažinti.
Viduriuojantiems vyresniems nei savaitės amžiaus veršeliams ir jauniems,
nemelžiamiems galvijams skiriamas kartu su peroraliniu rehidraciniu gydymu
klinikiniams simptomams mažinti. Sergant ūminiu mastitu, rekomenduotinas
kaip papildantis gydymą antibiotikais vaistas. Kiaulėms: esant neinfekciniams
lokomotoriniams sutrikimams, raišumo ir uždegimo simptomams mažinti. Esant
septicemijai ir toksemijai (mastito, metrito ir agalaktijos sindromui) po atsivedimo,
naudotinas kaip papildantis gydymą antibiotikais vaistas. Arkliams: uždegimui
ir skausmui mažinti, esant ūminiams bei lėtiniams raumenų ir skeleto sistemos
sutrikimams. Skausmui, susijusiam su diegliais, mažinti.
Naudojimas ir dozės
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Galvijams

Po oda reikia švirkšti po 10,0 ml/100 kg kūno svorio vieną
kartą ir derinti su atitinkamu gydymu antibiotikais ar
oraline rehidracija.

Kiaulėms

Lokomotoriniai sutrikimai. Vieną kartą į raumenis reikia
švirkšti 2,0 ml/25 kg kūno svorio. Jei reikia, praėjus
24 val., galima skirti antrą meloksikamo dozę. Kadangi
vietinis vaisto toleravimas įvertintas tik po vienkartinės
injekcijos, antrą kartą vaistą rekomenduotina švirkšti kitoje
vietoje. Pooperacinio skausmo mažinimas Prieš operaciją į
raumenis reikia vieną kartą švirkšti 0,4 ml/5 kg kūno svorio.
Ypatingą dėmesį reikia skirti tiksliam dozavimui, įskaitant
tinkamo dozavimo prietaiso naudojimą ir tikslų kūno svorio
nustatymą. Naudojant būtina stengtis, kad nepatektų
užkratas.

Išlauka
Skerdenai ir subproduktams: galvijienai - 15 parų, arklienai, kiaulienai - 5 paros.
Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.
Gamintojas
Dopharma B.V., Olandija
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RAUMENŲ IR SKELETO
SISTEMOS VAISTAI
NESTEROIDINIAI VAISTAI
NUO UŽDEGIMO
INJEKCINIAI

MELOVEM 5 mg/ml
injekcinis tirpalas galvijams,
kiaulėms ir arkliams
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
meloksikamo 5 mg, pagalbinės medžiagos (benzilo alkoholio).
Paskirtis
Galvijams: ūmine kvėpavimo takų infekcine liga sergantiems galvijams naudotinas kartu
su atitinkamu gydymu antibiotikais klinikiniams simptomams mažinti. Viduriuojantiems
vyresniems nei savaitės amžiaus veršeliams ir jauniems, nemelžiamiems galvijams
skiriamas kartu su peroraliniu rehidraciniu gydymu klinikiniams simptomams mažinti.
Sergant ūminiu mastitu, rekomenduotinas kaip papildantis gydymą antibiotikais
vaistas. Kiaulėms: esant neinfekciniams lokomotoriniams sutrikimams, raišumo ir
uždegimo simptomams mažinti. Esant septicemijai ir toksemijai (mastito, metrito ir
agalaktijos sindromui) po atsivedimo, naudotinas kaip papildantis gydymą antibiotikais
vaistas. Arkliams:uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminiams bei lėtiniams
raumenų ir skeleto sistemos sutrikimams. Skausmui, susijusiam su diegliais, mažinti.
Naudojimas ir dozės
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Galvijams

Po oda reikia švirkšti po 10,0 ml/100 kg kūno svorio vieną
kartą ir derinti su atitinkamu gydymu antibiotikais ar oraline
rehidracija.

Kiaulėms

Lokomotoriniai sutrikimai. Vieną kartą į raumenis reikia
švirkšti 2,0 ml/25 kg kūno svorio. Jei reikia, praėjus 24 val.,
galima skirti antrą meloksikamo dozę. Kadangi vietinis
vaisto toleravimas įvertintas tik po vienkartinės injekcijos,
antrą kartą vaistą rekomenduotina švirkšti kitoje vietoje.
Pooperacinio skausmo mažinimas Prieš operaciją į raumenis
reikia vieną kartą švirkšti 0,4 ml/5 kg kūno svorio. Ypatingą
dėmesį reikia skirti tiksliam dozavimui, įskaitant tinkamo
dozavimo prietaiso naudojimą ir tikslų kūno svorio nustatymą.
Naudojant būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

Išlauka
Skerdenai ir subproduktams: galvijienai - 15 parų, arklienai, kiaulienai - 5 paros.
Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.
Gamintojas
Dopharma B.V., Olandija
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RAUMENŲ IR SKELETO
SISTEMOS VAISTAI
NESTEROIDINIAI VAISTAI
NUO UŽDEGIMO
INJEKCINIAI

RIFEN 100 mg/ml
injekcinis tirpalas arkliams,
galvijams ir kiaulėms
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ketoprofeno 100 mg, pagalbinės medžiagos (benzilo alkoholio (E1519) 10 mg).
Paskirtis
Arkliai- ligos, apimančios kaulų, sąnarių ir skeleto-raumenų sistemą, susijusios su ūminiu skausmu
ir uždegimu: šlubavimas dėl traumų, artritas, osteitas, špatas, tendinitas, bursitas, podotrochleitas,
laminitas, miozitas. Ketoprofenas taip pat skirtas naudoti, esant pooperaciniam uždegimui,
diegliams ir karščiavimui simptomiškai malšinti. Galvijai- ligos, susijusios su uždegimu, skausmu
ar karščiavimu: kvėpavimo organų ligos, mastitas, kaulų, sąnarių bei skeleto-raumenų sutrikimai,
pvz., šlubavimas, artritas, taip pat atsistojimo po apsiveršiavimo palengvinimas, sužeidimai.
Kiaulės-ligos, susijusios su uždegimu, skausmu ar karščiavimu: gydymas, susijęs su disgalaktijos
sindromu po paršiavimosi ir (arba) mastito-metrito- agalaktijos (MMA) sindromu, kvėpavimo
organų infekcijos, simptominis karščiavimo malšinimas. Trumpalaikiam pooperacinio skausmo,
susijusio su nedidele minkštųjų audinių operacija, pvz., paršiukų kastravimu, malšinimui.
Jei reikia, ketoprofeną galima naudoti kartu su atitinkamais antimikrobiniais preparatais.
Naudojimas ir dozės
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Arkliams

Į veną reikia švirkšti 2,2 mg ketoprofeno 1 kg kūno svorio
kartą per parą ne ilgiau kaip 3–5 dienas iš eilės, t. y.,
1 ml tirpalo 45 kg kūno svorio. Diegliams gydyti paprastai
pakanka vienos injekcijos. Antrą kartą naudoti ketoprofeną
galima tik pakartotinai įvertinus paciento klinikinę būklę. Žr.
4.5 p. „Specialios naudojimo atsargumo priemonės“.

Galvijams

Į veną arba giliai į raumenis reikia švirkšti 3 mg ketoprofeno
1 kg kūno svorio kartą per parą ne ilgiau kaip 3 dienas iš
eilės, t. y., 3 ml tirpalo 100 kg kūno svorio.

Kiaulėms

Giliai į raumenis vieną kartą reikia švirkšti 3 mg ketoprofeno
1 kg kūno svorio, t. y., 3 ml tirpalo 100 kg kūno svorio
(= 0,03 ml/kg). Pooperaciniam skausmui malšinti vaistą reikia
švirkšti likus 10-30 minučių iki chirurginės intervencijos. Ypač
svarbu tiksliai dozuoti, t. y., naudoti tinkamą dozavimo prietaisą
(pvz., mažos dozės švirkštą) ir tinkamai nustatyti kūno svorį.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai — 4 paros, arklienai — 4 paros,
kiaulienai — 4 paros, karvių pienui — 0 parų.
Gamintojas
Richter pharma AG, Austrija
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NERVŲ SISTEMOS
VAISTAI
INJEKCINIAI

XYLAZIN 2 %
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 25 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ksilazino hidrochlorido, atitinkančio 20 mg ksilazino, 23,32 mg,
metilhidroksibenzoato 1 mg.
Paskirtis
Arkliams sedacijai sukelti ir raumenims atpalaiduoti. Derinyje su kitais vaistais
analgezijai ir anestezijai. Galvijams sedacijai sukelti, raumenims atpalaiduoti ir
analgezijai nesudėtingų operacijų metu. Derinyje su kitais vaistais anestezijai. Šunims ir
katėms sedacijai sukelti. Derinyje su kitais vaistais analgezijai, anestezijai ir raumenims
atpalaiduoti.
Naudojimas ir dozės
Arkliams, galvijams,
šunims, katėms

Vaistą reikia švirkšti į veną, raumenis ar po oda. Prieš
naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

Išlauka
Arklienai, galvijienai, subproduktams ir pienui – 1 para.
Gamintojas
Bela–Pharm GmbH & Co.KG, Vokietija
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INJEKCINIAI

COFFENAL 80 mg/ml
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 50 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
kofeino 80 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms, esant širdies
darbo sutrikimams ir kraujotakos sistemos nepakankamumui sergant infekcinėmis
ligomis, kai gyvūno būklė nesukelia pavojaus gyvybei, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti po oda, į raumenis arba į veną tokiomis dozėmis.
Arkliams, galvijams

5–20 ml.

Kiaulėms, ožkoms, avims

1,5–7,5 ml.

Šunims

0,25–0,75 ml.

Katėms

0,05–0,5 ml.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biowet - Puławy, Lenkija
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NERVŲ SISTEMOS
VAISTAI
INJEKCINIAI

SEDAZIN
20 mg/ml injekcinis tirpalas
Pakuotė: 50 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ksilazino hidrochlorido, 23,3 mg (atitinka 20 mg ksilazino), pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, šunims ir katėms sedacijai sukelti, skausmui mažinti, raumenims
atpalaiduoti bei premedikacijai. Skyrus ksilaziną sujaudintiems gyvūnams, palengvėja
jų tyrimas, vaistų sudavimas bei trumpalaikių chirurginių procedūrų atlikimas.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis, į veną ar po oda.
Galvijams

Arkliams

0,25–1,5 ml/100 kg kūno svorio , švirkščiant į raumenis
0,08–0,5 ml/100 kg kūno svorio, švirkščiant į veną.
7,5–15 ml/100 kg kūno svorio, švirkščiant į raumenis
3–5 ml/100 kg kūno svorio, švirkščiant į veną

Šunims

0,15 ml/kg kūno svorio , švirkščiant į raumenis, po oda ar į
veną.

Katėms

0,15 ml/kg kūno svorio, švirkščiant į raumenis ar po oda.

Išlauka
Galvijienai ir arklienai 0 parų. Šunims ir katėms netaikytina.
Gamintojas
Biowet - Puławy, Lenkija
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ANTIPARAZITINAI VAISTAI,
INSEKTICIDAI, REPELENTAI
ANTIHELMINTIKAI
VIDINIAI

DEHELMAN
geriamieji milteliai
Pakuotė: 20 g, 1 kg
Sudėtis
1 g miltelių yra:
levamizolo hidrochlorido (atitinkančio 0,1 g levamizolo) 0,118 g,
laktozės monohidrato iki 1 g.
Paskirtis
Galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms ir vištoms, užsikrėtusiems virškinimo trakto ir
plaučių nematodais, dehelmintizuoti.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, avims, ožkoms,
kiaulėms, paukščiams

Galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms reikia skirti 20 g
miltelių 250 kg kūno svorio arba 9 mg levamizolo 1 kg kūno
svorio. Vištoms reikia skirti 20 g miltelių 100 kg kūno svorio
arba 23 mg levamizolo 1 kg kūno svorio. Galvijams, avims ir
ožkoms vaistą reikia sumaišyti su geriamu vandeniu arba
suduoti individualiai. Kiaulėms vaistą reikia sumaišyti
su pašaru arba geriamu vandeniu. Vištoms vaistą reikia
sugirdyti sumaišytą su geriamu vandeniu.

Išlauka
Galvijienai, paukštienai – 3 paros, kiaulienai, avienai, ožkienai – 5 paros. Negalima
naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Negalima
naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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ANTIHELMINTIKAI
VIDINIAI

LEVAMISOL 8%
geriamieji milteliai
Pakuotė: 100 g, 800 g
Sudėtis
1 g miltelių yra:
levamizolio hidrochlorido 80 mg, pagalbinių medžiagų (sacharozės, hidratuoto
koloidinio silicio dioksido).
Paskirtis
Paukščiams (vištoms, kalakutams, žąsims ir balandžiams), užsikrėtusiems kvėpavimo
takų ir žarnyno nematodais (Syngamus, Ascaridia, Heterakis, Capillaria, Amidostomum),
kiaulėms, užsikrėtusioms plaučių ir žarnyno nematodais (Ascaris, Oesophagostomum,
Strongyloides, Trichuris ir Metastrongylus) ir galvijams bei avims, užsikrėtusiems
virškinimo trakto ir plaučių nematodais bei jų lervomis: parazituojančiais šliuže
(Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus), plonosiose žarnose (Cooperia, Nematodirus,
Bunostomum), storosiose žarnose (Chabertia, Oesophagostomum, Trichuris) ir plaučiuose
(Dictyocaulus), dehelmintizuoti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia girdyti su vandeniu.
Kiaulėms, galvijams, avims Reikia skirti 1 g miltelių 10 kg kūno svorio.

Paukščiams

Efektyvi gydomoji dozė yra 20–30 mg 1 kg kūno svorio.
Vaistas skiriamas su geriamu vandeniu, vieną kartą skiriant
4,0–5,0 g miltelių 10 kg kūno svorio. Esant intensyviam
užsikrėtimui, vaistu galima gydyti 3 dienas iš eilės, per
dieną naudojant 10 mg 1 kg kūno svorio vaisto dozę
(3–4 kartus mažesnę nei vienkartinę).

Išlauka
Galvijienai, avienai, kiaulienai ir subproduktams – 8 paros, paukštienai ir
subproduktams – 18 parų. Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas
žmonių maistui. Neregistruota naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai
skirti žmonių maistui. Negalima naudoti likus 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.
Gamintojas
Vetoquinol Biowet, Lenkija
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EKTOPARAZITICIDAI,
INSEKTICIDAI, REPELENTAI
INJEKCINIAI

DECTOMAX
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 50 ml, 500 ml
Sudėtis
1 g miltelių yra:
1 ml tirpalo yra: doramektino 10,00 mg, etilo oleato 218,00 mg, butilinto
hidroksianizolio 0,10 mg, sezamų aliejaus iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, avims ir kiaulėms, užsikrėtusiems virškinimo trakto, plaučių, akių, inkstų
nematodais ir ektoparazitais, dehelmintizuoti bei jiems kontroliuoti.
Naudojimas ir dozės
Galvijams

Vieną kartą po oda kaklo srityje reikia švirkšti 1 ml vaisto
(10 mg doramektino) 50 kg kūno svorio (200 µg/kg).

Avims

Užsikrėtusioms Psoroptes ovis (avių niežais) ar suaugusiais
Nematodirus battus, ir profilaktiškai nuo šių parazitų
vieną kartą į raumenis reikia švirkšti 1 ml vaisto (10 mg
doramektino) 33 kg kūno svorio (300 µg/kg).

Kiaulėms

Vieną kartą į raumenis reikia švirkšti 0,3 ml vaisto (3 mg
doramektino) 10 kg kūno svorio arba 1 ml vaisto 33 kg (300
µg/kg).

Išlauka
Galvijienos, avienos – 35 paros, kiaulienos – 28 paros. Negalima naudoti karvėms
ir avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti užtrūkusioms
melžiamoms karvėms bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki
veršiavimosi.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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INJEKCINIAI

CEVAMEC 1 %
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ivermektino - 10 mg.
Paskirtis
Galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms, užsikrėtusioms ektoparazitais bei
endoparazitais, gydyti ir profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės
Galvijams, avims, ožkoms,
kiaulėms

Užsikrėtusioms ektoparazitais bei endoparazitais, gydyti ir
profilaktiškai.

Išlauka
Kiaulienai, ožkienai ir subproduktams – 28 paros, galvijienai ir subproduktams –
49 paros, avienai ir subproduktams – 21 para. Negalima naudoti laktacijos metu
patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti vaikingoms
patelėms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui, likus 28 d. iki numatyto
atsivedimo.
Gamintojas
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Prancūzija
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EKTOPARAZITICIDAI,
INSEKTICIDAI, REPELENTAI
INJEKCINIAI

BAYCOX BOVIS 5%
geriamoji suspensija
Pakuotė: 0,75 l
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
toltrazurilio - 50 mg; pagalbinių medžiagų - iki 1 ml.
Paskirtis
Veršeliams, skirtiems pakeisti melžiamas karves, apsaugoti nuo klinikinių kokcidiozės
požymių ir sumažinti kokcidijų išskyrimą į aplinką ūkiuose, kur pasireiškė Eimeria bovis,
Eimeria zuernii sukelta kokcidiozė.
Naudojimas ir dozės
Sugirdyti 15 mg toltrazurilio 1 kg kūno svorio.
Veršeliams

Gydant tos pačios veislės ir tokio pat ar panašaus amžiaus
veršelių grupę, dozę reikia apskaičiuoti pagal daugiausiai
sveriantį grupės gyvūną.

Išlauka
Galvijienai, subproduktams: 63 paros. Nenaudoti karvėms, kurių pienas naudojamas
žmonių maistui.
Gamintojas
Bayer AH, Vokietija
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IŠVIRŠINIAI

EZEEPOUR 25 mg/ml
užpilamasis tirpalas galvijams
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
cipermetrino (93 %) (cis ir trans izomerų santykis 50:50) 25 mg.
Paskirtis
Galvijams apsaugoti nuo utėlių, plaukagraužių ir musių.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia naudoti išoriškai užpilant.

Galvijams

UTĖLIŲ IR PLAUKAGRAUŽIŲ KONTROLĖ: Vienos 10 ml dozės
paprastai pakanka utėlėms ir plaukagraužiams kontroliuoti.
Keli vabzdžiai gali išlikti gyvi tik ant labai nedaugelio
gyvulių. Esant stipriam užsikrėtimui, jei reikia, po 4 sav.
gydymą galima pakartoti. Nuo dozavimo kameros reikia
nuimti gaubtelį ir švelniai į ją išspausti reikiamą kiekį
tirpalo. Į talpyklę reikia įleisti oro ir tirpalą užpilti kaip
nurodyta. 10 ml tirpalo dozę reikia tolygiai paskirstyti
išilgai nugaros linijos nuo pakaušio iki pasturgalio viršaus.
MUSIŲ KONTROLĖ: Vieną 10 ml dozę reikia panaudoti
musių skraidymo sezono pradžioje ir, jei būtina, kartoti
kas 5–8 sav. Vaistą galima naudoti įvairiais laiko tarpais,
priklausomai nuo musių kiekio ir tipo. 10 ml tirpalo
dozę reikia tolygiai paskirstyti išilgai nugaros linijos nuo
pakaušio iki pasturgalio viršaus.

Išlauka
Galvijienai ir subproduktams – 10 parų. Pienui – 0 parų. Karves reikia gydyti tuoj po
melžimo, kad iki kito melžimo liktų kuo daugiau laiko.
Gamintojas
Bimeda Chemicals Export Ltd., Airija
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EKTOPARAZITICIDAI,
INSEKTICIDAI, REPELENTAI
IŠVIRŠINIAI

BAYOFLY 1 g/100 ml
užpilamasis tirpalas galvijams
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
100 ml tirpalo yra:
ciflutrino 1 g.
Paskirtis
Galvijams (taip pat melžiamoms karvėms) nuo musių ir gylių (sparvų) (Haematobia
irritans, H. stimulans, Musca autumnalis, Hydrotaea spp., Haematopota spp.) ganyklose
apsaugoti.
Naudojimas ir dozės
Veterinarinį vaistą galima pilti tik ant sveikos odos.

Galvijams

Rekomenduotina dozė yra 0,2 mg ciflutrino 1 kg kūno svorio
arba 10 ml vaisto 500 kg sveriančiam galvijui BAYOFLY
yra naudojimui paruoštas tirpalas, kurio nustatytą kiekį
reikia užpilti galvijui ant nugaros, išilgai vidurio linijos,
pradedant ties mentėmis ir baigiant uodegos pagrindu.
Melžiamoms karvėms veterinarinį vaistą reikia naudoti
po melžimo. Priklausomai nuo musių ir gylių (sparvų)
puolimo intensyvumo, praėjus 4 – 6 savaitėms, galima gydyti
pakartotinai.

Išlauka
Galvijienai ir pienui – 0 parų.
Gamintojas
Bayer Animal Health GmbH, Vokietija

85

IŠVIRŠINIAI

NEOSTOMOSAN
koncentruotas tirpalas
Pakuotė: 5 ml, 200 ml, 1 l, 5 l
Sudėtis
1 ml koncentruoto tirpalo yra:
transmikso 50 mg, tetrametrino 5 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Šunims, užsikrėtusiems blusomis, kraujasiurbėmis erkėmis ir utėlėmis, gydyti ir
profilaktiškai bei sergantiems demodekoze, sarkoptoze ir otodektoze, gydyti. Galvijų,
avių, kiaulių ir triušių aplinkai purkšti, norint aplinkoje naikinti muses ir kitus
vabzdžius, blusas ir jų lervas, utėles, plaukagraužius ir niežų erkes.
Naudojimas ir dozės

Šunims

Reikia plauti, maudyti arba apipurkšti 1:200 skiestu skysčiu.
Užsikrėtus blusomis ar utėlėmis, turi būti apdorojamas
visas kūno paviršius, o aptvarai, būda ar guolis – purškiami.
Nuo pakartotino užsikrėtimo vaistas saugo 2–3 dienas.
Kraujasiurbės erkės sunaikinamos per kelias valandas.
Nuo sarkoptozės ir demodekozės reikia gydyti kas 10 d.,
kol dviejų skutenų tyrimų rezultatai bus neigiami. Gydant
otodektoze sergančius šunis, skiestą skystį reikia lašinti į
abiejų ausų išorines angas, ant pažeistų vietų. Pakartotinai
galima gydyti po 7 d.

Galvijams, avims,
kiaulėms, triušiams

Laikymo vietas reikia purkšti skysčiu, atskiestu 1:400 (1 l
koncentrato su 400 l vandens), kas 2–3 savaites. Vieną kartą
išpurškus, 2–3 sav. ženkliai sumažėja musių populiacija.

Išlauka
Negalima naudoti maistiniams gyvūnams.
Gamintojas
Ceva Santè Animale, Prancūzija
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IMUNOLOGINIAI
PREPARATAI
KIAULIŲ VAKCINOS

ERYSIN SINGLE SHOT
inaktyvuota vakcina,
injekcinė suspensija
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
2 ml vakcinos suspensijos yra:
inaktyvintų Erysipelothrix rhusiopathiae (trys 2 tipo padermės ir viena 1 tipo
padermė) RP ne mažiau kaip 1*.
Adjuvanto: aliejinės emulsijos, pagalbinių medžiagų (formaldehido 35 % tirpalo,
tiomersalio).
* – Santykinis stiprumas (RP) lyginant su referenciniu serumu, gautu iš pelių, vakcinuotų paskirties
gyvūnų užkrėtimo tyrimo reikalavimus atitikusios serijos vakcina.
Paskirtis
Kiaulėms imunizuoti nuo raudonligės. Imunitetas susidaro praėjus 21 d. po vakcinavimo.
Imunitetas trunka 6 mėn.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojant suplakti. Vieną vakcinos dozę (2 ml) reikia švirkšti po oda.

Kiaulėms

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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Kiaules pirmą kartą vakcinuoti reikia nuo 8 sav. amžiaus.
Veisiamas kiaules reikia revakcinuoti kas 6 mėn. Injekcijos
vietoje pavieniais atvejais raumenyse gali susidaryti maži
fibrininiai mazgeliai. Šiuos mazgelius reikia pašalinti
dorojant skerdieną.

GALVIJŲ VAKCINOS

LACTOVAC C
injekcinė suspensija
Pakuotė: 5 ml, 25 ml
Sudėtis
Vienoje vakcinos dozėje (5 ml) yra:
inaktyvintų galvijų 1005/78 padermės rotavirusų ne mažiau kaip 107,4 TCID50;
inaktyvintų galvijų Holland padermės rotavirusų ne mažiau kaip 107,0 TCID50;
inaktyvintų galvijų 800 padermės koronavirusų ne mažiau kaip 105,8 TCID50;
inaktyvintų E. coli K99/F41 250 hemagliutinuojančių vienetų;
adjuvantų:
aliuminio hidroksido 60 mg, saponino/Quil A 1 mg, pagalbinių medžiagų
(tiomersalio 0,05 mg).
Paskirtis
Aktyviam veršingų karvių ir telyčių imunizavimui, siekiant jų veršeliams per
krekenas perduoti pasyvų imunitetą, sumažinantį rotavirusų, koronavirusų ir E.
coli infekcijų sukeliamo naujagimių veršelių viduriavimo trukmę ir palengvinantį
ligos eigą. Imunitetas įgyjamas tik tol, kol naujagimiai veršeliai gauna krekenų iš
vakcinuotų karvių.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojant atidžiai perskaityti informacinį lapelį. Imunizacijos dozė 5 ml.
Švirkšti po oda kaklo srityje.

Veršingoms karvėms,
telyčioms

Pirminė vakcinacija: visos bandos karvės paskutinių
veršingumo stadijų metu turėtų būti vakcinuojamos
5 ml doze du kartus kas 4–5 sav., užtikrinant 2–3 sav.
intervalą tarp antrosios dozės ir numatomos veršiavimosi
dienos. Revakcinacija: per kiekvieną kitą veršingumą jau
vakcinuotoms karvėms reikia sušvirkšti vieną 5 ml dozę,
likus 2–6 sav. iki numatytos veršiavimosi dienos.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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IMUNOLOGINIAI
PREPARATAI
GALVIJŲ VAKCINOS

COVEXIN 10
injekcinė suspensija avims ir galvijams
Pakuotė: 25 dozės
Sudėtis
1 ml vakcinos yra:
Clostridium perfringens (A tipo) toksoido - ne mažiau kaip 2,2 V, C. perfringens (B ir C tipų)
beta-toksoido - ne mažiau kaip 13,6 V, C. perfringens (D tipo) epsilon-toksoido - ne mažiau
kaip 3,8 V, C. chauvoei kultūros - atitinka Ph. Eur., C. novyi (B tipo) toksoido - ne mažiau kaip
1,4 V, C. septicum toksoido - ne mažiau kaip 3,7 V, C. tetani toksoido - ne mažiau kaip 2,4
V, C. sordellii toksoido - ne mažiau kaip 1,4 V, C. haemolyticum toksoido - ne mažiau kaip
11,5 V.
Paskirtis
Avims ir galvijams aktyviai imunizuoti nuo infekcinių ligų, kurias sukelia A, B, C ir D
tipų Clostridium perfringens, C. chauvoei, B tipo C. novyi, C. septicum, C. sordellii ir C.
haemolyticum, bei stabligės, kurią sukelia C. tetani.
Naudojimas ir dozės

Ėriukams, veršeliams

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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Pasyviai imunizuoti nuo aukščiau išvardintų rūšių
klostridijų (išskyrus avių C. haemolyticum). Imunitetas
susidaro per dvi savaites ir pakartotinai vakcinuoti reikia
kas 6–12 mėn.

KIŠKINIŲ GYVŪNŲ VAKCINOS

PESTORIN MORMYX,
liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai
Pakuotė: N 1, N 20
Sudėtis
Vienoje skiediklio dozėje (1 ml) yra:
inaktyvinto triušių hemoraginės septicemijos kaliciviruso 128–1024 HA, adjuvanto:
aliuminio hidroksido suspensijos 0,2 ml, pagalbinės medžiagos:
tiomersalio 0,085–0,115 ml.
Vienoje liofilizato dozėje (1 ml) yra:
veikliosios medžiagos:
nusilpninto miksomos viruso 103,3–105,8 TCID50, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Kliniškai sveikiems naminiams triušiams vakcinuoti nuo triušių virusinė hemoraginės
ligos ir miksomatozės.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Prieš naudojant skiediklį reikia gerai suplakti ir juo atskiesti liofilizatą.

Naminiams triušiams

Triušiai turi būti vakcinuojami nuo 10 sav. amžiaus.
Nepriklausomai nuo triušio svorio po oda reikia švirkšti 1 ml
vakcinos. Esant ligų grėsmei, jaunesniems nei 10 sav. amžiaus
triušiams ekomenduojama taikyti tokią vakcinavimo schemą:
4 sav. amžiaus ar vyresnius triušius vakcinuoti nuo
miksomatozės (vakcina Myxoren), o ne anksčiau kaip 10 sav.
amžiaus – vakcinuoti Pestorin Mormyx. Laikotarpis tarp
vakcinavimo šiomis vakcinomis turi būti ne mažesnis nei
2 sav.; arba nuo 6 sav. amžiaus vakcinuoti Pestorin Mormyx
ir revakcinuoti praėjus 4 sav. Veisiamus triušius Pestorin
Mormyx vakcina rekomenduojama revakcinuoti kas
6 mėn. Vakcinuojant būtina atsižvelgti į ligų sezoniškumą
ir vakcinuoti ar revakcinuoti tokiu laiku, kad spėtų
susiformuoti pilnas imunitetas.

Išlauka
Triušienai 7 paros.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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IMUNOLOGINIAI
PREPARATAI
VAKCINA NUO PASIUTLIGĖS

VANGUARD R
inaktyvuota vakcina,
injekcinė suspensija
Pakuotė: 1 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml
Sudėtis
Vienoje dozėje (1 ml) yra:
inaktyvuotų SAD Vnukovo - 32 padermės pasiutligės virusų, adjuvanto, pagalbinės
medžiagos.
Paskirtis
Šunims, katėms, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, arkliams ir šeškams (12 sav.
amžiaus ir vyresniems) aktyviai imunizuoti, norint apsaugoti nuo užsikrėtimo
pasiutligės virusais ir gaišimo.
Naudojimas ir dozės
Šunims, katėms, galvijams,
Dozė vienam gyvūnui, nepaisant amžiaus, svorio ar veislės,
kiaulėms, avims, ožkoms,
yra 1 ml. Švirkšti po oda arba į raumenis.
arkliams, šeškams

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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LYTINĘ IR ŠLAPIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
ANTIINFEKCINIAI IR ANTISEPTINIAI
GINEKOLOGINIAI VAISTAI

METRIJECTYL
gimdos suspensija galvijams
Pakuotė: 20 ml
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
ampicilino (natrio druskos) 25 mg, kolistino (sulfato) 25 000 TV,
pagalbinių medžiagų (butilhidroksianizolo (E320) 0,18 mg, benzilo alkoholio (E1519)
0,009 ml).
Paskirtis
Karvėms, sergančioms metritu, endometritu ar piometra, kurių sukėlėjai jautrūs
ampicilinui ir kolistinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į gimdą.

Karvėms

Švirkšti 500 mg ampicilino ir 0,5 MTV kolistino karvei per
dieną. Tai atitinka vieną intrauterinį švirkštą, naudojant
vieną kartą per dieną 3 dienas iš eilės. Sunkiais atvejais dozę
ir gydymo trukmę galima padvigubinti. Nuvalius išorinius
lytinius organus ir ant intrauterinio švirkšto uždėjus
kateterį, jį per gimdos kaklelį jį įkišti į gimdą ir sušvirkšti
vaistą. Likusį kateteryje vaistą reikia išstumti švirkštu
įleidžiant nedidelį kiekį oro.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams – 7 paros. Pienui – 0 parų.
Gamintojas
Virbac S.A., Prancūzija

92

KITI GINEKOLOGINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

OESTROPHAN
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 2 ml N10
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
(±)-kloprostenolio (natrio druskos) 250 µg; citrinų rūgšties, natrio hidroksido,
chlorkrezolio, injekcinio vandens.
Paskirtis
Telyčioms ir karvėms rujai sukelti ir sinchronizuoti, paršavedėms paršiavimuisi sukelti,
kumelėms normaliam ir patologiniam vaikingumui nutraukti (pirmoje vaikingumo
pusėje). Karvėms, telyčioms, paršavedėms, kumelėms gydyti sutrikus kiaušidžių
funkcijai, nesant rujos po vaikavimosi ar sėklinimo, po vaikavimosi sergant lėtiniu
endometritu, piometra, norint nutraukti normalų arba patologinį vaikingumą
pirmoje vaikingumo pusėje, kaip papildoma priemonė esant folikulų cistų, taip pat
atsivedimui skatinti.
Naudojimas ir dozės

Karvėms, telyčioms

Karvėms ir telyčioms vaistą reikia švirkšti į raumenis arba
po gleivine (švirkščiant pusę vaisto dozės). Paršavedėms
ir kumelėms vaistą reikia švirkšti į raumenis. Prieš vaisto
naudojimą atidžiai perskaitykite informacinį lapelį.

Išlauka
Galvijienai, kiaulienai, arklienai – 24 val., pienui – 0 val.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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LYTINĘ IR ŠLAPIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
ANTIINFEKCINIAI IR ANTISEPTINIAI
GINEKOLOGINIAI VAISTAI

DALMAZIN
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 20 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
(+)-kloprostenolio 0,075 mg,
pagalbinių medžiagų (etanolio 0,675 mg, citrinų rūgšties 9,55 mg,
chlorkrezolio 1 mg, natrio hidroksido 5,3 mg, injekcinio vandens iki 1 ml).
Paskirtis
Karvių, kiaulių ir kumelių rujai sukelti ir sinchronizuoti, atsivedimui sukelti, gydyti
esant kiaušidžių disfunkcijai dėl geltonkūnio, esant mumifikuotam vaisiui, užsitęsus
subinvoliucijai, sergant endometritu ir piometra, metropatija po atsivedimo,
vaikingumui nutraukti (pirmoje vaikingumo pusėje), kombinuotai folikulinių cistų
terapijai.
Naudojimas ir dozės
Karvėms

Reikia švirkšti 2 ml preparato (0,15 mg kloprostenolio).

Kiaulėms

Reikia švirkšti 1 ml preparato (0,075 mg kloprostenolio).

Kumelėms

Reikia švirkšti 1 ml preparato (0,075 mg kloprostenolio).

Išlauka
Galvijienai, arklienai, kiaulienai - 24 val., pienui - 12 val. Negalima naudoti mėsai
auginamoms kumelėms.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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KITI GINEKOLOGINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

DINOLYTIC 5 mg/ml
injekcinis tirpalas galvijams,
arkliams ir kiaulėms
Pakuotė: 10 ml N5
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
dinoprosto (trometamino) 5 mg, benzilo alkoholio (konservanto) 1,65 %.
Paskirtis
Karvėms rujai skatinti ir sinchronizuoti, abortui sukelti, atsivedimui skatinti, gydyti
sergant piometra ir lėtiniu endometritu. Kumelėms rujai sukelti ir sinchronizuoti.
Paršavedėms paršavimuisi sukelti.
Naudojimas ir dozės
Karvėms

Rekomenduojama vaisto dozė visoms nurodytoms
indikacijoms yra 5 ml (25 mg dinoprosto).

Kumelėms

Rekomenduojama vaisto dozė visoms nurodytoms
indikacijoms yra 1 ml (5 mg dinoprosto).

Kiaulėms

Paršiavimuisi sukelti reikia švirkšti 2 ml (10 mg dinoprosto)
likus ne daugiau kaip 72 val. iki numatomo atsivedimo.
24–48 val. po paršiavimosi reikia švirkšti 2 ml (10 mg
dinoprosto).

Išlauka
Pienui – 0 parų, galvijienai, arklienai ir kiaulienai – 24 val.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija
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LYTINĘ IR ŠLAPIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
LYTINIAI HORMONAI
INJEKCINIAI

SERGON 500 TV/ml
liofilizatas ir skiediklis
injekcinei suspensijai ruošti
Pakuotė: stikliniai buteliukai po 1 000 TV liofilizato ir
2 ml skiediklio
Sudėtis
1 ml atskiesto liofilizato yra:
kumelingų kumelių kraujo serumo gonadotropino 500 TV,
pagalbinių medžiagų (metilparabeno (E 218) 1,8 mg, propilparabeno (E 216) 0,2 mg).
Paskirtis
Karvėms, telyčioms, paršavedėms, avims, ožkoms, kalėms ir triušėms rujai sukelti ir
sinchronizuoti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis ar po oda.
Karvėms, telyčioms

1 000-3 000 TV.

Paršavedėms

500-1 000 TV. Paršavedžių lytiniam ciklui skatinti ir paršelių
skaičiui vadoje didinti, preparatą reikia švirkšti 1-2 rujos
dieną, o rujai skatinti — 10 dieną nujunkius paršelius.

Kiaulaitėms

Kiaulaitėms, nesant rujos ar jei ji nepastebima, preparatą
reikia švirkšti 8-10 mėnesių amžiaus. Rujai sukelti preparatą
galima naudoti nuo 6 mėn. amžiaus, jei kiaulaitės sveria 90
kg ir dirbtinai sėklinti pasireiškus rujai. Dirbtinai sėklinant
paršelių vada būna didesnė, jei sėklinama antrosios rujos
metu.

Avims, ožkoms

500 TV.

Kalėms

250-500 TV.

Triušėms

25-50 TV (kergti patartina praėjus 3-5 dienoms po preparato
naudojimo).

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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LYTINIAI HORMONAI
INJEKCINIAI

DALMARELIN
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 10 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
lecirelino (acetato) 25 µg, pagalbinių medžiagų (benzilo alkoholio 20 mg, kitų
pagalbinių medžiagų ir injekcinio vandens iki 1 ml).
Paskirtis
Karvių, kumelių, triušių lytiniam ciklui normalizuoti, ovuliacijai sukelti ir apvaisinimui
gerinti. Karvėms gydyti, esant folikulinėms kiaušidžių cistoms ir profilaktiškai; ciklui
normalizuoti nesant rujos, esant nereguliariam ar užsitęsusiam ciklui; esant trumpai,
„tyliai“ ar užsitęsusiai rujai; pasikartojus rujai po sėklinimo; telyčių ir karvių ovuliacijai
sinchronizuoti, prostaglandinais sukėlus rują; vaisingumui gerinti. Kumelių ir triušių
ovuliacijai sukelti ir apsivaisinimui gerinti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis, prireikus galima švirkšti į veną.

Karvėms

Esant kiaušidžių folikulinėms cistoms, reikia švirkšti 2–4 ml
preparato. Profilaktiškai nuo cistų rekomenduotina 14–20
dieną po atsivedimo sušvirkšti 2 ml preparato. Karvių ciklui
normalizuoti nesant rujos (anoestrus), esant nereguliariam
ar užsitęsusiam ciklui, švirkšti 1–2 ml preparato. Jei 10–12
dieną po injekcijos nepastebimas kiaušidžių aktyvumas,
reikia švirkšti pakartotinai. Telyčių ir karvių ovuliacijai
sinchronizuoti, rują sukėlus prostaglandinais, reikia skirti
1–2 ml preparato praėjus 72 val. po PGF2α naudojimo.

Triušiams

Ovuliacijai skatinti ir apsivaisinimui gerinti reikia švirkšti
0,2–0,3 ml preparato. Vaistą galima naudoti praėjus 24 val.
po atsivedimo. Kergti ar sėklinti reikia iš karto po injekcijos.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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LYTINĘ IR ŠLAPIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
ANTIINFEKCINIAI IR ANTISEPTINIAI
VAISTAI NAUDOJAMI Į GIMDĄ

CLAMOXYL METRITIS
gimdos suspensija
Pakuotė: 21,3 g
Sudėtis
Vienkartiniame švirkšte 21,3 g yra:
amoksicilino (trihidrato) 0,84 g.
Paskirtis
Karvėms, sergančioms cervicitu, metritu, piometritu, endometritu, salpingitu, kurių
sukėlėjai jautrūs amoksicilinui, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Vienkartinio švirkšto turinį kateteriu reikia sušvirkšti
karvei į gimdą. Prireikus gali būti gydoma pakartotinai,
atsižvelgus į patologinės būklės sunkumą. Dažniausiai
pakanka švirkšti 1–2 kartus.

Išlauka
Pienui – 0 val., galvijienai – 5 paros.
Gamintojas
Zoetis Belgium S.A., Belgija

98

ANTIINFEKCINIAI IR ANTISEPTINIAI
VAISTAI NAUDOJAMI Į GIMDĄ

FATROXIMIN
gimdos putos
Pakuotė: 13,4 g
Sudėtis
13,4 g putų yra:
rifaksimino 0,1 g, pagalbinių medžiagų iki 13,4 g.
Paskirtis
Karvėms ir kumelėms, sergančioms ūmiu ir lėtiniu endometritu, metritu, piometra,
cervicitu, vulvovaginitu, kurių sukėlėjai jautrūs rifaksiminui, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Sergančioms ūminiu ir lėtiniu endometritu, metritu,
piometra ir cervicitu, į gimdą vieną kartą reikia suleisti
50–200 mg rifaksimino arba 0,5–2 slėginių talpyklių turinį,
nelygu gimdos dydis, o sergančioms vulvovaginitu – 2 kartus
reikia leisti po 100 mg rifaksimino arba po vieną talpyklės
turinį kas 24 val. Gydant karvę sergančią piometra, vaistą
galima leisti tik išvalius gimdos ertmę.

Kumelėms

Sergančioms ūminiu ir lėtiniu endometritu, į gimdą vieną
kartą reikia suleisti 100–400 mg rifaksimino arba 1–4
slėginių talpyklių turinį, nelygu gimdos dydis. Prireikus,
veterinarijos gydytojo sprendimu preparatą galima leisti
pakartotinai.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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LYTINĘ IR ŠLAPIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
ANTIINFEKCINIAI IR ANTISEPTINIAI
VAISTAI NAUDOJAMI Į GIMDĄ

FATROXIMIN
putojančios gimdos ovulės
Pakuotė: 4 g
Sudėtis
4 g ovulėje yra:
rifaksimino 300 mg, pagalbinių medžiagų iki 4 g.
Paskirtis
Karvėms, buivolėms, kumelėms, paršavedėms, avims, ožkoms, sergančioms ūmiu
ir lėtiniu endometritu, metritu, cervicitu, vulvovaginitu, kurių sukėlėjai jautrūs
rifaksiminui, gydyti ir profilaktiškai, užsilaikius nuovaloms, po manualinės ar
instrumentinės akušerinės pagalbos.
Naudojimas ir dozės
Dezinfekavus išorinius lyties organus, ovules reikia dėti į gimdą.

Karvėms, buivolėms,
kumelėms

Sergančioms metritu, endometritu ir cervicitu, reikia
dėti 4 ovules vieną kartą arba du kartus po 2 ovules kas
24 val., sergančioms vulvovaginitu – du kartus po 1 ovulę kas
24 val., užsilaikius nuovaloms – 4 ovules vieną kartą, teikus
akušerinę pagalbą – 2 ovules vieną kartą profilaktiškai.

Paršavedėms, avims,
ožkoms

Sergančioms metritu, endometritu, cervicitu ar vulvovaginitu,
reikia dėti 2 ovules vieną kartą arba du kartus po 1 ovulę kas
24 val., užsilaikius nuovaloms – 2 ovules vieną kartą, teikus
akušerinę pagalbą, profilaktiškai – 1 ovulę. Jeigu praėjus 12–
24 val. po gydymo nuovalos nepasišalina, į gimdą reikia dėti
kitas 2 ovules.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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ANTIINFEKCINIAI IR ANTISEPTINIAI
VAISTAI NAUDOJAMI Į GIMDĄ

LOTAGEN
makšties tirpalas
Pakuotė: 150 ml
Sudėtis
150 ml tirpalo yra:
polikrezuleno (m-krezolsulfo rūgšties polikondensato ir formaldehido
(santykiu 14:1)) 2,16 g, išgryninto vandens iki 150 ml.
Paskirtis
Karvėms ir paršavedėms, esant lytinių takų patologijai ar pažeidimams (nevaisingumui,
sukeltam ūmių infekcinių ligų, gimdos kaklelio, makšties, išorinių lytinių organų
uždegimui, trichomonozei, urovaginitui, esant makšties pažeidimams ar kraujavimui),
kai reikalingas antimikrobinis, selektyvus koaguliuojamasis ir adstringuojantis
poveikis.
Naudojimas ir dozės
Karvėms, paršavedėms

Į lytinius takus reikia dėti preparatu sumirkytą tamponą
(kurį vėliau būtina išimti) arba makštį praplauti preparatu.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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LYTINĘ IR ŠLAPIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
ANTIINFEKCINIAI IR ANTISEPTINIAI
VAISTAI NAUDOJAMI Į GIMDĄ

JODOUTER
gimdos tirpalas
Pakuotė: 150 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
jodo povidono (10 %) 0,1 g.
Paskirtis
Karvėms ir paršavedėms, sergančioms lytinių organų ligomis (urovagina, vaginitu,
vestibiulitu, cervicitu, ūminiu ar lėtiniu endometritu, piometra, gimdos atonija,
trichomonoze, esant makšties pažeidimų, užsilaikius nuovaloms), gydyti.
Naudojimas ir dozės

Karvėms, paršavedėms

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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Į gimdą vaistą reikia švirkšti per kateterį. Vienkartinė vaisto
dozė – 50–150 ml, priklausomai nuo makšties ar gimdos
dydžio.

ANTIINFEKCINIAI IR ANTISEPTINIAI
VAISTAI NAUDOJAMI Į GIMDĄ

IODOFOAM,
purškiamosios gimdos putos
Pakuotė: 45,2 g
Sudėtis
Talpyklėje yra:
jodo 0,2 g, kalio jodido 0,4 g, pagalbinių medžiagų iki 45,2 g.
Paskirtis
Karvėms gydyti, sergančioms gimdos ligomis po veršiavimosi: ūminiu katariniu
endometritu, 2 ar 30-iojo laipsnio lėtiniu pūliniu endometritu.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Vaistą reikia purkšti į gimdą per kateterį (aplikatorių).
Vienos slėginės talpyklės turinys atitinka vieną dozę
(45,2 g). Gydyti pakartotinai rekomenduotina 2–3 kartus
kas 7 d.

Išlauka
Galvijienai ir pienui – 0 parų.
Gamintojas
Pernix Pharma, Vengrija
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LYTINĘ IR ŠLAPIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
HORMONINIAI SISTEMINIAI VAISTAI
IŠSKYRUS LYTINIUS HORMONUS
INJEKCINIAI

OXYTOCIN 10 TV/ml
vandeninis injekcinis tirpalas
Pakuotė: 50 ml, 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
oksitocino 16,6 μg, atitinkančio 10 TV oksitocino, chlorbutanolio hemihidrato
3,0 mg, acto rūgšties, etanolio, injekcinio vandens iki 1ml.
Paskirtis
Kumelių, karvių, avių, ožkų, kiaulių, kalių ir kačių gimdos susitraukimams skatinti
atsivedimo metu ir tuoj po atsivedimo.
Naudojimas ir dozės

Kumelėms, karvėms,
avims, ožkoms, kiaulėms,
kalėms, katėms

Vaistą galima švirkšti į veną, raumenis ar po oda ar lašinti
į veną. Švirkšti reikia vieną kartą ir tik prireikus, galima
švirkšti pakartotinai. 1 ml preparato yra 10 TV oksitocino.
Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį
lapelį.

Išlauka
Arklienai, galvijienai, kiaulienai, avienai ir ožkienai – 0 parų (švirkštus į veną) arba 3
paros (švirkštus į raumenis ar po oda). Pienui – 0 parų.
Gamintojas
Bela-Pharm GmbH & Co., Vokietija
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HORMONINIAI SISTEMINIAI VAISTAI
IŠSKYRUS LYTINIUS HORMONUS
INJEKCINIAI

OXYTOCIN BIOWET 10 TV/ml
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
oksitocino 10 TV, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Karvėms, kumelėms, kiaulėms, avims, kalėms ir katėms gimdos raumenų
susitraukimui atsivedimo metu ir po atsivedimo, norint užkirsti kelią kraujavimui ir
placentos užsilaikymui, taip pat gimdos involiucijos po atsivedimo procesui skatinti,
taip pat pieno išskyrimui sukelti, esant agalaktijai po atsivedimo.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis, po oda arba į veną.
Galvijams, arkliams

3–5 ml (30–50 TV oksitocino).

Kiaulėms, avims

2–3 ml (20–30 TV oksitocino).

Šunims

0,5–1,5 ml (5–15 TV oksitocino).

Katėms

0,3–0,5 ml (3–5 TV oksitocino).

Vienkartinės vaisto dozės švirkščiant į veną turi būti 50 % mažesnės. Prieš švirkščiant
į veną vaistą reikia pašildyti iki kūno temperatūros, švirkšti lėtai. Esant reikalui,
vaistą galima švirkšti dar kartą, bet ne anksčiau kaip po 30 min.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biowet - Puławy, Lenkija
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LYTINĘ IR ŠLAPIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
HORMONINIAI SISTEMINIAI VAISTAI
IŠSKYRUS LYTINIUS HORMONUS
INJEKCINIAI

GONAVET VEYX 50 μg/ml
injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, arkliams
Pakuotė: 10 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
gonadorelino [6-D-Phe] 50 µg (atitinka 52,4 µg gonadorelino [6-D-Phe] acetato),
pagalbinės medžiagos (chlorokrezolio 1 mg).
Paskirtis
Galvijams ir kiaulėms reprodukcinėms funkcijoms kontroliuoti ir skatinti. Galvijams ir
arkliams gydyti, esant vaisingumo sutrikimams, susijusiems su kiaušidžių veikla.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojant vaistą atidžiai perskaityti informacinį lapelį. Vaistą reikia švirkšti į
raumenis arba po oda.

Galvijams, kiaulėms

Švirkščiant į raumenis geriausia tai daryti sprando srityje.
Vaistas skirtas tik vienkartiniam naudojimui, išskyrus
atvejus, kai jis naudojamas kaip „Ovsynch“ sėklinimo
nustatytu laiku protokolo dalis. Dozės pateikiamos
mililitrais vaisto ir mikrogramais gonadorelino [6-D-Phe]
vienam gyvuliui.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Veyx-Pharma GmbH, Vokietija
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HORMONINIAI SISTEMINIAI VAISTAI
IŠSKYRUS LYTINIUS HORMONUS
INJEKCINIAI

DEPEDIN VEYX
injekcinė suspensija
Pakuotė: 50 ml
Sudėtis
1 ml suspensijos yra:
prednizolono acetato 7,5 mg, deksametazono 2,5 mg, pagalbinių medžiagų (etilo
parahidroksibenzoato 0,1 mg, propilo parahidroksibenzoato 0,1 mg).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, veršeliams, šunims ir katėms gydyti, sergantiems acetonemija,
hipokalcemine pareze po atsivedimo, neatsikėlimo sindromu, esant virškinimo
sutrikimų, sąnarių, sausgyslių ir bursų uždegimui, mastitui, nugaros skausmų,
laminitui, alergijoms, anafilaksijai, dilgėlinei, dermatitui ir neparazitinėmis
egzemoms, niežuliui, flegmonai, reumatinėms ligoms, nudegimų, patyrus stresą.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą suplakti. Švirkšti į raumenis ir sąnarius.
Arkliams

10 ml.

Galvijams

8 ml.

Veršeliams

4 ml.

Šunims

0,5 ml.

Katėms

0,3 ml.

Išlauka
Galvijienai – 10 parų, pienui – 2 paros. Negalima naudoti arkliams, kurių mėsa ar
pienas skirti žmonių maistui.
Gamintojas
Veyx-Pharma GmbH., Vokietija

107

LYTINĘ IR ŠLAPIMO SISTEMĄ
VEIKIANTYS VAISTAI
HORMONINIAI SISTEMINIAI VAISTAI
IŠSKYRUS LYTINIUS HORMONUS
INJEKCINIAI

DEXA-JECT 2 mg/ml
injekcinis tirpalas galvijams, arkliams, kiaulėms,
šunims ir katėms
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
deksametazono 2 mg (deksametazono natrio fosfato 2,63 mg), pagalbinių
medžiagų (benzilo alkoholio 15 mg).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, esant uždegiminėms ar
alerginėms būklėms. Karvėms veršiavimuisi sukelti, galvijams gydyti nuo pirminės ketozės
(acetonemijos). Arkliams gydyti, sergant artritu, bursitu ar tenosinovitu.
Naudojimas ir dozės
Arkliams švirkšti į veną ar į raumenis, galvijams, kiaulėms, šunims ir katėms – į
raumenis. Arkliams galima švirkšti ir į sąnarį. Būtina laikytis įprastų aseptikos
reikalavimų.

Arkliams, galvijams,
kiaulėms, šunims, katėms

Norint skirti mažą vaisto kiekį (mažiau nei 1 ml), reikia
naudoti tinkamai graduotą švirkštą, kad užtikrinti
reikiamą vaisto dozę. Esant uždegiminėms ar alerginėms
būklėms, patartina naudoti žemiau nurodytą vaisto dozę,
tačiau konkrečią vaisto dozę reikia nustatyti pagal požymių
sunkumą ir jų pasireiškimo trukmę: arkliui, galvijui, kiaulei
0,06 mg 1 kg kūno svorio (atitinkamai 1,5 ml tirpalo 50 kg),
šuniui, katei 0,1 mg 1 kg kūno svorio (atitinkamai 0,5 ml
tirpalo 10 kg).

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai - 8 paros, karvių pienui - 72 val.,
kiaulienai – 2 paros, arklienai – 8 paros. Neregistruota naudoti kumelėms, kurių
pienas skirtas žmonių maistui.
Gamintojas
Dopharma B.V., Olandija
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HORMONINIAI SISTEMINIAI VAISTAI
IŠSKYRUS LYTINIUS HORMONUS
INJEKCINIAI

FERTAGYL
injekcinė tirpalas
Pakuotė: 5 ml
Sudėtis
1 ml yra:
gonadorelino 0,1 mg, pagalbinių medžiagų (natrio chlorido 2,1 mg, benzilo
alkoholio 10 mg, injekcinio vandens 987,79 mg).
Paskirtis
Karvėms gydyti, esant kiaušidžių folikulinėms ir liuteininėms cistoms bei
apsivaisinimui gerinti, triušėms ovuliacijai sukelti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis.

Karvėms

Esant kiaušidžių cistoms - 0,5 mg. Vaisingumui gerinti
dirbtinio sėklinimo metu 0,25 – 0,5 mg. Vaisingumui gerinti
lytinio ciklo viduryje (11 – 14 d.) 0,25 – 0,5 mg. Lytiniam
ciklui stimuliuoti po apsiveršiavimo (iki 40d.) 0,1 – 0,25mg.

Triušiams

Ovuliacijai sukelti 0,02 mg Praėjus 18-23 d. po preparato
sušvirkštimo karvės surujoja ir gali būti apsėklintos.

Paprastai sėkmingai apsivaisina po pirmojo sėklinimo. Praėjus 18-23 d. po preparato
sušvirkštimo karvės surujoja ir gali būti apsėklintos. Paprastai sėkmingai apsivaisina
po pirmojo sėklinimo.
Išlauka
Galvijienai, pienui ir triušienai – 0 parų.
Gamintojas
Intervet International B.V., Nyderlandai
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KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGANŲ VAISTAI
ANTIANEMINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

FERRIBION 10 %
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
geležies (dekstrano) 100 mg, pagalbinių medžiagų (fenolio, natrio chlorido,
injekcinio vandens).
Paskirtis
Suaugusiems galvijams, arkliams, avims, ožkoms, veršeliams, paršeliams, ėriukams,
šunims, audinėms ir lapėms gydyti, sergant pirmine mažakraujyste, ypač hipochromine
mažakraujyste, kuriai būdinga depresija, blyški gleivinė, subnormali temperatūra ir
neinfekcinis viduriavimas ar antrine mažakraujyste dėl ilgo kraujavimo po traumų,
chirurginių intervencijų, komplikuoto atsivedimo, parazitinių ligų, kaip pagalbinė
priemonė sergantiems infekcinėmis ligomis, išsekusiems ir profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į kaklo ar į vidinės pusės šlaunies raumenis(paršeliams)naudojant
ploną adatą. Nerekomenduojama į vieną vietą švirkšti daugiau kaip 5 ml tirpalo.
Galvijams, arkliams

4–8 ml.

Veršeliams, avims, ožkoms

2–4 ml.

Paršeliams

2-3 d. amžiaus paršeliui 1–2 ml.

Ėriukams

1,5–2,5 m.

Šunims

1–2 ml.

Profilaktines dozes švirkšti 2-3 kartus kas 1-2 sav.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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ANTIANEMINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

PIG-IRONJECT 20 %+B12
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
geležies (geležies 3 + hidroksido dekstrano komplekso) 200 mg, ciankobalamino
(Vit. B12) 200 μg, pagalbinės medžiagos (injekcinio vandens iki 1 ml).
Paskirtis
Visiems gyvūnams, ypač žindantiems jaunikliams, sergantiems mažakraujyste
trūkstant geležies, netekus kraujo, sutrikus hemopoezei, gydyti ir profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis.

Visiems gyvūnams

3 d. amžiaus paršeliui 0,5–1 ml, smulkiam gyvūnui 1 ml
tirpalo 10 kg kūno svorio, stambiam gyvūnui 1 ml 40 kg
kūno svorio.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Dopharma B.V., Olandija
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KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGANŲ VAISTAI
INTRAVENINIAI
TIRPALAI

NEATOX
injekcinis tirpalas galvijams,
arkliams, kiaulėms, šunims ir katėms
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
ciankobalamino (vit. B12) 0,005 mg, fruktozės 50 mg, skysto kristalinio sorbitolio
50 mg, natrio chlorido 6 mg, natrio laktato 3,048 mg, kalio chlorido 0,4 mg, kalcio
chlorido 0,2 mg, magnio chlorido 0,2 mg, l-arginino hidrochlorido, atitinkančio 1,98 mg
l-arginino, 2,39 mg, l-ornitino hidrochlorido, atitinkančio 0,94 mg l-ornitino, 1,2 mg,
l-citrulino 1,2 mg, pagalbinių medžiagų (natrio etilparahidroksibenzoato (E219)
1,06 mg, natrio propilparahidroksibenzoato (E217) 0,14 mg, pagalbinių medžiagų ir
injekcinio vandens iki 1 ml).
Paskirtis
Galvijams, arkliams, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, esant egzogeniniam ar
endogeniniam apsinuodijumui po ligų ar penint specialiomis sąlygomis, pasireiškus
infekciniam ir neinfekciniam viduriavimui, stresui dė transportavimo, vaikingumo
periodu, šeriant pernelyg baltymingais pašarais, nustačius per didelį šlapalo kiekį,
pasireiškus parezei po atsivedimo, acetonemijai, dehidracijai, acidozei ar išsekusiems
gyvuliams.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda, į pilvo ertmę ar į veną.
Arkliams, galvijams

250-500 ml.

Veršeliams, kumeliukams,
kiaulėms

150-250 ml.

Šunims, katėms

20-50ml.

Išlauka
0 parų
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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INTRAVENINIAI
TIRPALAI

GLUCOSE – LÖSUNG 40 % BERNBURG
infuzinis tirpalas arkliams, avims, galvijams,
ožkoms, kiaulėms, šunims, katėms
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
gliukozės monohidrato 440,0 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti atvejais, kai
reikia daug kalorijų turinčių angliavandenių, esant hipoglikemijai, norint iš dalies ar
pilnai kompensuoti angliavandenių trūkumą organizme, taip pat esant acetonemijai.
Naudojimas ir dozės
Arkliams, galvijams,
avims, ožkoms, kiaulėms,
šunims, katėms

Švirkšti lėtai į veną, jei įmanoma, naudojant intraveninę
lašinę, arba į pilvo ertmę. Dozuojama pagal kalorijų
ir skysčių poreikį ir neviršijant numatyto kiekio. Prieš
naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Serumwerk Bernburg AG., Vokietija
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KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGANŲ VAISTAI
INTRAVENINIAI
TIRPALAI

RINGER LATTATO
infuzinis tirpalas
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
500 ml tirpalo yra:
pieno rūgšties 1,3 g, natrio hidroksido 0,575 g, natrio chlorido 3g, kalio chlorido 0,2 g
kalcio chlorido 0,135 g.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, šunims ir katėms organizmo skysčiams ir elektrolitų kiekiui atstatyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į veną.
Galvijams, arkliams

1 000–1 500 ml.

Kumeliukams, veršeliams

500–1 000 ml.

Šunims

20-50ml.

Katėms

20–40 ml.

Išlauka
0 parų
Gamintojas
Izo S. p. A., Italija
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INTRAVENINIAI
TIRPALAI

ELECTROLYTE REHYDRATANT SOLUTION
infuzinis tirpalas galvijams,
arkliams, šunims, katėms
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
500 ml tirpalo yra:
natrio chlorido 4 g, kalio chlorido 0,1g, kalcio chlorido 0,1 g, magnio chlorido 0,05 g,
gliukozės 0,5 g, pagalbinių medžiagų iki 500 ml.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, šunims ir katėms organizmo elektrolitų ir skysčių kiekiui atstatyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą švirkšti į veną.
Galvijams, arkliams

500–1 000 ml.

Kumeliukams, veršeliams

250–500 ml.

Šunims, katėms

50–250ml.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Izo S. p. A., Italija
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KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGANŲ VAISTAI
INTRAVENINIAI
TIRPALAI

GLUCOSE 25 % SOLUTION WITH METHIONINE
infuzinis tirpalas galvijams, arkliams,
šunims ir katėms
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
500 ml tirpalo yra:
gliukozės 125 g, metionino 19,5 g, pagalbinių medžiagų iki 500 ml.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, šunims ir katėms organizmo skysčiams, energetinėms ir
detoksikuojamosioms medžiagoms papildyti.
Naudojimas ir dozės
Vaistą švirkšti į veną.
Galvijams, arkliams

500 ml.

Kumeliukams, veršeliams

100–200 ml.

Šunims, katėms

10–100ml.

Išlauka
0 parų
Gamintojas
Izo S. p. A., Italija
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INTRAVENINIAI
TIRPALAI

ERGOGEN COMPLEX
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
100 ml tirpalo yra: L-histidino - 100 mg, L-arginino - 400 mg, L-izoleucino - 160 mg,
L-leucino - 220 mg, L-lizino - 200 mg, L-metionino - 210 mg, L-fenilalanino - 220 mg,
L-treonino - 100 mg, L-valino - 150 mg, karnitino - 200 mg, natrio acetato - 276 mg,
kalio acetato - 507 mg, magnio acetato - 30 mg, vitamino B1 - 15 mg, nikotinamido 25 mg, vitamino B12 - 3 mg, sorbitolio - 10 g, pagalbinių medžiagų.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, avims, ožkoms ir kiaulėms gydyti, sutrikus medžiagų apykaitai
ar mitybai, sveikstant po ligos, sergant ketoze, pasireiškus kepenų sutrikimams
ar nepakankamumui, apsinuodijus, atsiradus medžiagų apykaitos ar energinių
sutrikimų.
Naudojimas ir dozės
Vaistą, pašildytą iki kūno temperatūros, reikia lėtai švirkšti į veną, pilvo ertmę ar po
oda (švirkščiant po oda, reikia švirkšti keliose vietose).
Galvijams, arkliams

500–1 500 ml tirpalo gyvuliui (1–3 ml/kg kūno svorio) per
parą, 3–5 d.

Avims, ožkoms, kiaulėms

100–300 ml tirpalo gyvuliui (1–3 ml/kg kūno svorio) per
parą, 3–5 d.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Izo S. p. A., Italija
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KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGANŲ VAISTAI
INTRAVENINIAI
TIRPALAI

BLAP HELP
injekcinis tirpalas karvėms
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
500 ml tirpalo yra:
sorbitolio 50 g, gliukozės 10 g,
inozitolio 5 g, acetilmetionino 12,5 g, arginino hidrochlorido 0,6 g, lizino hidrochlorido
0,6 g, kalcio gliukonato 10 g, magnio (acetato) 0,3 g, tiamino hidrochlorido 0,5 g,
ciankobalamino 0,5 mg, nikotinamido 2,5 g, pagalbinių medžiagų iki 500 ml.
Paskirtis
Karvėms elektrolitų ir skysčių kiekiui atstatyti, profilaktiškai nuo ketozės, parezės bei kitų
ligų po atsivedimo, apsinuodijus, taip pat pieno sintezei skatinti.
Naudojimas ir dozės

Karvėms

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Izo S. p. A., Italija
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Vaistą reikia švirkšti į veną (lėtai), į pilvo ertmę ar po oda
(po oda į vieną vietą galima švirkšti ne daugiau kaip 100 ml
tirpalo). Veterinarijos gydytojui įvertinus klinikinę būklę,
galima skirti 1–3 buteliukų turinį per dieną, gydyti reikia
3–5 d.: į veną karvei reikia švirkšti 500, 1 000 arba 1 500 ml
per parą, į pilvo ertmę karvei reikia švirkšti 800 ar 1 000 ml
per parą, po oda karvei reikia švirkšti 500 ml per parą.

INTRAVENINIAI
TIRPALAI

IZOKAPPA
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
2-metil-1,4-naftochinono natrio bisulfito (vandenyje tirpaus vitamino K) 40 mg,
pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, paukščiams (vištoms), triušiams ir šunims
gydyti, pasireiškus kraujavimo sindromui, esant kepenų ligoms, vaikingumo
intoksikacijai, epizootiniam abortui.
Naudojimas ir dozės
Tirpalą galima švirkšti į raumenis, į veną arba sugirdyti.

Kiaulėms, ožkoms, avims

Esant hipovitaminozei reikia švirkšti 0,5 ml tirpalo 10 kg
kūno svorio kas 24 val., kol pranyksta klinikiniai požymiai.
Apsinuodijus vaisto dozč yra 2,5 ml 1kg kūno svorio (5 mg
vitamino K 1 kg kūno svorio), kuris prieš švirkščiant turi būti
atskiestas gliukozės tirpalu santykiu 1:20. Švirkšti kas antrą
dieną.

Triušiams

Vaisto dozė yra 1 ml 1 kg kūno svorio , kuris prieš švirkščiant
turi būti atskiestas gliukozės tirpalu santykiu 1:20. Girdyti
triušiams reikia 20 ml vaisto išmaišius 10 l geriamojo
vandens (80 mg vitamino K 1 l vandens).

Šunims

(Apsinuodijus) vaisto dozė yra 2,5 ml 1 kg kūno svorio
(5 mg vitamino K 1 kg kūno svorio), kuris prieš švirkščiant
turi būti atskiestas gliukozės tirpalu santykiu 1:20. Švirkšti
kas antrą dieną.

Paukščiams

Reikia 20 ml vaisto išmaišius 10 l geriamojo vandens (80 mg
vitamino K 1 l vandens).

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams 0 parų.
Gamintojas
Izo S. p. A., Italija
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KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGANŲ VAISTAI
INTRAVENINIAI
TIRPALAI

SORDEX
infuzinis tirpalas galvijams, arkliams,
avims, kiaulėms ir šunims
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
1 ml yra:
gliukozės (monohidrato) 240 mg, sorbitolio 140 mg, pagalbinės medžiagos (benzilo
alkoholio (E1519) 0,009 mg).
Paskirtis
Galvijams, arkliams, avims, kiaulėms ir šunims kaip papildomas energijos šaltinis esant
energijos apykaitos sutrikimams.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti lėtai į veną.
Arkliams, galvijams

250–500 ml.

Kumeliukams, veršiukams

50–100 ml.

Avims, kiaulėms

50–100 ml.

Šunims, paršams

10–50 ml.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
V.M.D., Belgija
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ŠIRDĮ IR KRAUJAGYSLES
VEIKIANTYS VAISTAI
DIURETIKAI
INJEKCINIAI

FUROSEMIDE 5%
injekcinis tirpalas galvijams,
arkliams, šunims, katėms
Pakuotė: 50 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
furozemido 50 mg, pagalbinių medžiagų.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, šunims ir katėms gydyti, susidarius edemai (plaučių edemai, ascitui)
dėl širdies nepakankamumo ar esant ūminei neuždegiminei audinių edemai.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti į raumenis ar į veną.
Galvijams, arkliams

1–2 ml/100 kg kūno svorio du kartus per dieną.

Šunims, katėms

0,5–1,0 ml/10 kg kūno svorio (2,5–5 mg/kg) du kartus per
dieną.

Prireikus, dozę ar naudojimo dažnumą galima padvigubinti.
Išlauka
Skerdiena ir pienas - 2 paros.
Gamintojas
Alfasan International B.V., Olandija
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DERMATOLOGINIAI
VAISTAI
IŠVIRŠINIAI

BIOPIROX
odos purškalas, tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
100 ml yra:
olamino piroktono 1 g, pagalbinių medžiagų.
Paskirtis
Šunims, katėms ir smulkiems kailiniams gyvūnams gydyti, sergant grybinėmis odos
ligomis, sukeltomis dermatofitinių mikroskopinių grybų.
Naudojimas ir dozės
Tik išoriniam naudojimui. Vaistą 10–20 cm atstumu reikia purkšti ant pažeistų odos
vietų ne daugiau kaip 4 kartus per dieną, kas 2–4 d., kol pranyks klinikiniai ligos
požymiai.

Šunims, katėms

Didžiausia dienos dozė ir didžiausia visam gydymui
skirtina dozė yra kai vaistas purškiamas pakartotinai ligos
pradžioje kas 2–4 d. ir ne daugiau kaip ant ketvirčio kūno
ploto. Veiklioji medžiaga oktopiroksas gerai absorbuojamas
ir išsiskiria nepakitęs su išmatomis ir šlapimu. Kraujo
plazmoje nustatomi jo kiekiai nėra kliniškai reikšmingi.

Išlauka
Negalima naudoti maistiniams gyvūnams.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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IŠVIRŠINIAI

PIX-FAGI BIOVETA 200 mg/g
odos purškalas, tirpalas
Pakuotė: 160 g
Sudėtis
1 g tirpalo yra:
bukų dervos 0,2 g, pagalbinių medžiagų iki 1 g.
Paskirtis
Visų rūšių šiltakraujams gyvūnams, išskyrus maistinius gyvūnus ir kates, sergantiems
nagų ar kanopų ligomis, kurioms esant naudotina derva (pvz.: esant keratino puviniui,
paviršiniam landuoniui (panaricium), gydyti, taip pat nagas ir kanopas gydžius
chirurgiškai, esant įdrėskimams, įbrėžimams, po kanopų priežiūros procedūrų,
tvarstymui lengvinti, sergantiems paprastąja žvyneline (psoriasis vulgaris),
neurodermatitu (lichen simplex chronicus), plokščiąja kerplige (lichen planus),
seborėjiniu dermatitu. Tinka naudoti dermatomikozių atvejais, ypač pradinių stadijų
ar po gydymo, kuomet reikalingas sausinantis dervų poveikis. Galima naudoti vietoje
austinių tvarsčių: išgaravus tirpikliui, susiformuoja nelimpanti, ruda, paviršinė plėvelė,
atspari vandeniui. Dervos gerai sausina.
Naudojimas ir dozės
Tik išoriniam naudojimui. Prieš naudojant suplakti.

Šiltakraujams gyvūnams
(išskyrus maistinius
gyvūnus ir kates)

Vaistą ant reikiamos vietos reikia purkšti 15–20 cm atstumu
taip, kad jis nereikalingai neimtų varvėti. Pažeistą nagų ar
kanopų vietą patartina padengti 2–3 vaisto sluoksniais (kitą
sluoksnį galima purkšti tik visiškai nudžiūvus ankstesniam).
Gydyti ne ilgiau kaip 3 savaites.

Išlauka
Negalima naudoti maistiniams gyvūnams.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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DERMATOLOGINIAI
VAISTAI
IŠVIRŠINIAI

KARBASEPTAS
odos tepalas
Pakuotė: 100 g, 250 g, 1 kg, 10 kg, 18kg
Sudėtis
1 g tepalo yra:
metilo salicilato 20 mg, kamparo 20 mg, tepalinio pagrindo (karbamido, vazelino,
emulsiklio, vandens) iki 1 g.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, šunims ir katėms, esant odos, minkštųjų audinių, sausgyslių ir
sąnarių uždegimui, patempimui, sumušimui, patinus tešmeniui, esant nekrotizuotoms,
pūlingoms žaizdoms, gydyti bei kaip papildoma priemonė sergant mastitu.
Naudojimas ir dozės
Išoriniam naudojimui. Tepalą reikia tepti ant pažeistų odos vietų (nuvalytų žaizdų,
patinimų, sumušimų, patinusio tešmens ir pan.).

Galvijams, arkliams,
šunims, katėms

Tepama 2–3 kartus per dieną, kol sumažėja tinimas, išvalomi
žaizdų nešvarumai ir susiformuoja granuliacijos. Išteptą
patinusį tešmenį rekomenduotina lengvai pamasažuoti.
Melžiamoms karvėms tepalą rekomenduotina naudoti iki
melžimo likus 6 val. arba tuoj po melžimo.

Išlauka
Galvijienai, arklienai ir pienui – 0 parų.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva
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IŠVIRŠINIAI

FATROXIMIN
odos purškalas
Pakuotė: 170 g
Sudėtis
170 g purškalo yra:
rifaksimino 0,5 g,
pagalbinių medžiagų (fuksino 0,4 g,butano/propano (75/25 %) iki 170 g).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, triušiams, šunims ir katėms, sergantiems
odos ir jos darinių infekcinėmis ligomis, esant galūnių žaizdoms, dermatitui,
nutrynimui, įbrėžimui, opoms, pooperacinėms ir potrauminėms žaizdoms, gydyti ir
profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės
Pažeistą vietą reikia apipurkšti.
Arkliams, galvijams,
avims, ožkoms, kiaulėms,
triušiams, šunims, katėms

Gydomą vietą reikia nuvalyti ir purkšti 1–5 s, kad gyvūnui
tektų apie 2–9 mg rifaksimino. Gydyti reikia vieną ar du
kartus per parą, kol pasveikstama, vidutiniškai 5– 10 dienų.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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DERMATOLOGINIAI
VAISTAI
IŠVIRŠINIAI

PVP JOD
odos purškalas, tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
joduoto povidono 100 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Višų rūšių gyvūnams operacijos laukui (pvz.: kastracijos pjūvio, injekcijos vietai), lytiniams
organams ar naujagimių bambos virkštelei dezinfekuoti. Vaistu galima trumpą laiką
dezinfekuoti spenių ir tešmens paviršių. Tinka rankoms ir paviršiams dezinfekuoti.
Naudojimas ir dozės
Visų rūšių gyvūnams

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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Prieš naudojimą suplakti. Vaistą reikia purkšti ant nedidelio
norimo dezinfekuoti paviršiaus 20–30 cm atstumu. Svarbu,
kad užpurkštas tirpalas nenutekėtų nuo užpurkštos vietos.

IŠVIRŠINIAI

IMAVEROL 100 mg/ml
tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
enilkonazolo 100 mg, pagalbinių medžiagų (polisorbato, sorbitano laurato iki 1 ml).
Paskirtis
Galvijams, arkliams ir šunims, sergantiems odos ligomis, kurias sukelia mikroskopiniai
grybai Trichophyton verrucosum, T. mentagrophytes, T. equinum, Microsporum canis ir
M. gypseum, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, arkliams,
šunims

Koncentruotą 10 % tirpalą reikia skiesti 50 dalių šilto
vandens, kad būtų gauta 0,2 % emulsija. Gydyti 4 kartus
kas 3–4 d. Sunkiais atvejais galima gydyti ilgiau. Pvz.:
20 ml Imaverol reikia skiesti 1 l, 100 ml Imaverol reikia
skiesti 5 l, o 1 l Imaverol reikia skiesti 50 l drungno vandens.
Naudojimo būdas. Sukėlėjai gali patekti į plaukų folikulus,
todėl pažeistose odos vietose būtina pašalinti pleiskanas ir
susidariusius šašelius. Tai reikia atlikti standžiu šepečiu,
sudrėkintu naudoti paruoštoje emulsijoje. Norint paveikti
kliniškai nepastebimas pažeidimų vietas, pirmą kartą
būtina išpurkšti visą gyvulio kūno paviršių.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Eli Lilly Regional Operations GmbH, Austrija
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DERMATOLOGINIAI
VAISTAI
IŠVIRŠINIAI

BIO KILL 2,5 mg/ml
odos purškalas, emulsija
Pakuotė: 100 ml, 500 ml
Sudėtis
1 ml emulsijos yra:
permetrino 2,5 mg, pagalbinės medžiagos (benzilo alkoholio 10 mg).
Paskirtis
Šunų, jūrų kiaulyčių, žiurkėnų, triušių, egzotinių paukščių, arklių, avių ir naminių paukščių
ektoparazitams (blusoms, utėlėms, erkėms) bei vabzdžiams (skruzdėlėms, musėms,
vorams) naikinti. Galima naudoti guoliams ir lizdams dezinsekuoti.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą suplakti!

Šunims, jūrų kiaulytėms,
žiurkėnams, triušiams,
egzotiniams paukščiams,
arkliams, avims,
naminiams paukščiams,
vabzdžiams

Gyvūnų ektoparazitams naikinti vaistą reikia purkšti tiesiai
ant kailio ar plunksnų kol sudrėks. Jei gyvūno plaukai ilgi,
purškimo metu rekomenduotina šukuoti. Dozavimas:
10 mg permetrino (4 ml vaisto) 1 kg kūno svorio, t.y., 100 ml
buteliuko purkštuko 20 paspaudimų arba 500 ml buteliuko
purkštuko 4 paspaudimai 1 kg kūno svorio. Naudojant
patalpose, narvus, guolius, gardus ar tvartus reikia purkšti
kol taps drėgni, t.y., apie 25 ml/m2 (100 ml buteliuko
purkštuko 125 paspaudimai arba 500 ml buteliuko
purkštuko 25 paspaudimai). Prireikus galima purkšti
pakartotinai po 1–2 sav.

Išlauka
Negalima naudoti maistiniams gyvūnams.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
FUNKCINIŲ VIRŠKINIMO TRAKTO
SUTRIKIMŲ VAISTAI
INJEKCINIAI

SPASMIUM COMP. 500 mg/ml + 4 mg/ml
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
metamizolo natrio druskos monohidrato - 500,0 mg (atitinka 443 mg metamizolo),
hioscino butilbromido - 4,0 mg (atitinka 2,76 mg hioscino).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, šunims: spazmams ar su skausmu susijusiam virškinimo
trakto ar šlapimo ir tulžies ekskrecijos organų lygiųjų raumenų ilgalaikiam padidėjusiam
tonusui gydyti. Tik arkliams: spazminiai diegliai. Tik galvijams, kiaulėms, šunims: kaip
pagalbinė ūmios diarėjos gydymo priemonė.
Naudojimas ir dozės
Arkliams, galvijams,
kiaulėms, šunims

Prieš naudodami veterinarinį vaistą atidžiai perskaitykite
informacinį lapelį.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams: galvijienai - 12 parų , arklienai - 12 parų, negalima naudoti
kumelėms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui), kiaulienai- 15 parų. Karvių
pienui - 4 paros.
Gamintojas
Richter Pharma AG, Austrija
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TULŽIES IR KEPENŲ LIGŲ VAISTAI
INJEKCINIAI

HEPAGEN
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
fenoksi - 2-metil - 2 - propiono rūgšties (natrio druskos) 100 mg.
Paskirtis
Galvijams, arkliams, ožkoms, kiaulėms ir šunims, sutrikus virškinimui, esant alimentinei
toksikozei, sutrikus kepenų funkcijoms, sumažėjus apetitui, esant timpanijai, kaip
pagalbinė priemonė gydant gyvūnus, sergančius virškinimo trakto parazitinėmis
ligomis. Galvijams, ožkoms, esant alimentinei toksikozei, sutrikus didžiojo prieskrandžio
veiklai, esant dispepsijai ir meteorizmui, ketozei (acetonemijai), kaip pagalbinė priemonė
gydant sergančius distomatoze ir dikrocelioze, arkliams, sutrikus kepenų funkcijoms
dėl nesubalansuoto šėrimo ar sergant piroplazmoze ir leptospiroze, kiaulėms, esant
enterotoksemijai, sutrikus kepenų funkcijoms, esant edemai, sutrikus apetitui, užkietėjus
viduriams.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti sušildytą iki kūno temperatūros į raumenis, pilvo ertmę ar lėtai
į veną. Vidutinė rekomenduotina dozė yra 10 mg/kg kūno svorio.
Galvijams, arkliams

Sveriančiam iki 300 kg reikia švirkšti 30 ml, sveriančiam 500
kg – 40 ml, sveriančiam daugiau kaip 500 kg – 50 ml.

Veršeliams, kumeliukams,
ožkoms, kiaulėms

5-15 ml.

Paršeliams, šunims

1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio.

Nurodytomis dozėmis galima švirkšti pakartotinai kas 24 val., jei skyrė veterinarijos
gydytojas.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
ŽARNYNO VAISTAI NUO VIDURIAVIMO
UŽDEGIMO IR INFEKCINIŲ LIGŲ
VIDINIAI

PAROFOR 70 mg/g
milteliai
Pakuotė: 1 kg
Sudėtis
1 g miltelių yra:
paromomicino sulfato 100 mg (atitinka 70 mg arba 70 000 TV paromomicino),
pagalbinių medžiagų iki 1 g.
Paskirtis
Veršeliams ir kiaulėms gydyti, sergant virškinimo trakto infekcinėmis ligomis, sukeltomis
paromomicinui jautrių Escherichia coli.
Naudojimas ir dozės
Veršeliams girdyti su pienu ar pieno pakaitalu. Kiaulėms reikia girdyti su geriamu
vandeniu. Gydymo trukmė: 3 - 5 dienos.
Veršeliams

Skirti 25-50 mg paromomicino sulfato 1 kg kūno svorio per
parą (atitinka 2,5-5 g miltelių 10 kg kūno svorio per parą).

Kiaulėms

Skirti 25-40 mg paromomicino sulfato 1 kg kūno svorio per
parą (atitinka 2,5-4 g miltelių 10 kg kūno svorio per parą).

Išlauka
Veršienai ir subproduktams – 20 parų, kiaulienai ir subproduktams – 3 paros.
Gamintojas
Huvepharma NV., Belgija
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ŽARNYNO VAISTAI NUO VIDURIAVIMO
UŽDEGIMO IR INFEKCINIŲ LIGŲ
VIDINIAI

COLIVET
geriamieji milteliai
Pakuotė: 1 kg, 20 kg
Sudėtis
100 g miltelių yra:
kolistino sulfato 120 milijonų TV, pagalbinių medžiagų iki 100 g.
Paskirtis
Vištoms, kiaulėms ir veršeliams, sergantiems infekcinėmis virškinimo trakto ligomis,
kurias sukelia kolistinui jautrios gramneigiamos bakterijos, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Sugirdyti su geriamu vandeniu ar skystu pašaru.
Vištoms

Dozė yra 5-8 g 10 litrų geriamo vandens 3 dienas iš eilės.

Veršeliams, kiaulėms

Dozė yra 5-8 g 100 kg gyvulio svorio per dieną (per 2 kartus),
3 dienas iš eilės.

Išlauka
Mėsai ir subproduktams – 2 paros., kiaušiniams – 0 parų.
Gamintojas
Ceva Sante Animale, Prancūzija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
VITAMINAI. VITAMINAI SU MINERALINĖMIS
MEDŽIAGOMIS. VITAMINŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

MULTIVIT– MINERAL
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml, 250 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
retinolio50000TV,cholekalciferolio25000TV,vitaminoE4mg,tiamino10mg,riboflavino
0,04 mg, piridoksino 2 mg, ciankobalamino 0,01 mg, dekspantenolio 2 mg, nikotino
rūgšties 5 mg, inozitolio 2 mg, metionino 5 mg, cholino citrato 5 mg, magnio hipofosfito
heksahidrato 1 mg, kobalto chlorido 0,02 mg, vario sulfato 0,1 mg, cinko sulfato 0,1 mg,
pagalbinių medžiagų (citrinų rūgšties, kalio sorbato, glicerolio, emulsiklio, injekcinio
vandens).
Paskirtis
Galvijams, arkliams, avims, kiaulėms, ožkoms, šunims, paršeliams, ožkiukams, ėriukams,
vištoms, viščiukams, kalakutams, kalakučiukams, antims, ančiukams, žąsims, žąsiukams,
balandžiams ir egzotiniams paukščiams esant vitaminų ir mineralinių medžiagų
trūkumui sergant ar sveikstant po ligos bei profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą buteliuko turinį reikia pašildyti iki 20 ˚C temperatūros.
Rekomenduotinos dozės švirkšti į raumenis ar po oda.
Galvijams

2–6 ml 100 kg kūno svorio.

Avims, kaiulėms, ožkoms

1,5–2,5 ml 50 kg kūno svorio.

Paršeliams, ožiukams,
ėriukams

1–1,5 ml 10 kg kūno svorio.

Šunims

0,5–5 ml 10 kg kūno svorio.

Gydymą galima pakartoti praėjus 10–14 d.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Bioveta A.S., Čekija
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VITAMINAI. VITAMINAI SU MINERALINĖMIS
MEDŽIAGOMIS. VITAMINŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

VITAMIN AD3E KRKA
injekcinė emulsija
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml injekcinės emulsijos yra:
retinolio palmitato (vit. A) 50 000 TV, cholekalciferolio (vit. D3) 25 000 TV, alfa-tokoferilio
acetato (vit. E) 20 mg, polioksil-35-ricinos aliejaus, propileno glikolio, glicerolio,
bevandenės citrinų rūgšties, natrio benzoato, dinatrio vandenilio fosfato dihidrato,
injekcinio vandens iki 1 ml.
Paskirtis
Galvijams, veršeliams, arkliams, kumeliukams, kiaulėms, paršeliams, avims, ėriukams, ožkoms,
ožkiukams, triušiams, šunims ir katėms augimui ir produktyvumui stimuliuoti, atsparumui
infekcinėms ligoms didinti, bendrai organizmo būklei gerinti, mažinti stresą transportuojant,
pakeitus laikymo vietą ar kt., vitaminų trūkumo ligoms gydyti ir profilaktiškai, esant
mitybiniam sterilumui, sveikstant, sergant rachitu ar osteomaliacija, sutrikus šėrimui.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis arba po oda.
Veršeliams, kumeliukams

5–10 ml.

Arkliams, galvijams

10–20 ml.

Paršavedėms, kuiliams

10 ml.

Kiaulėms

(50–100 kg svorio) 4–8 ml.

Avims, ožkoms

3–5 ml.

Ėriukams, ožiukams,
paršeliams

1–2 ml.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
VITAMINAI. VITAMINAI SU MINERALINĖMIS
MEDŽIAGOMIS. VITAMINŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

VITAMIN C BIOWET 100 mg/ml
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
askorbo rūgšties 100 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, šunims, katėms ir lapėms gydyti, esant vitamino
C trūkumui, kaip pagalbinė priemonė gydymo antibiotikais metu, esant virškinimo
sutrikimams, vaikingumo laikotarpiu ar patiriantiems stresą gyvūnams, taip pat
nusilpusiems ir išsekusiems, šlapimo sistemos infekcijų atvejais.
Naudojimas ir dozės
Vaistą švirkšti į veną arba į raumenis.
Galvijams, arkliams

0,05–0,1 ml/kg kūno svorio.

Kiaulėms, avims

0,08–0,16 ml/kg kūno svorio.

Šunims, lapėms, katėms

0,1–0,2 ml/kg kūno svorio.

Šunims

0,5–5 ml 10 kg kūno svorio.

Gydyti reikia 5–7 dienas. Paros dozę rekomenduotina dalinti per pusę ir vaistą
švirkšti 2 kartus per dieną.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biowet - Puławy, Lenkija
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VITAMINAI. VITAMINAI SU MINERALINĖMIS
MEDŽIAGOMIS. VITAMINŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

VITAMIN E+ SELEN VET
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
itamino E (dl- α -tokoferolio acetato) 100 mg, natrio selenito 5H2O (atitinkančio 0,6 mg
seleno) 2 mg, vandeninių pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Gydyti esant vitamino E ir seleno trūkumo sindromui: veršeliams pasireiškus miopatijos
ir kvėpavimo sutrikimo sindromui (baltraumeninei ligai), kiaulėms ir avims – raumenų
degeneracijai ir profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis. Profilaktiškai nuo miopatijų.

Veršeliams, avims,
kiaulėms

Švirkšti 1 ml vaisto 10 kg kūno svorio kas 15 d. pakartotinai
galima švirkšti po pusę dozės. Gydyti pasireiškus
trūkumui: veršeliui, aviai, kiaulei švirkšti 1 ml vaisto 5 kg
kūno svorio.

Kas 15 d. pakartotinai galima švirkšti pusę rekomenduojamos dozės.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
V.M.D. N.V., Belgija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
VITAMINAI. VITAMINAI SU MINERALINĖMIS
MEDŽIAGOMIS. VITAMINŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

METABOLASE
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
l-karnitino hidrochlorido, atitinkančio 5 mg l-karnitino - 6,133 mg, tiokto rūgšties - 0,2 mg,
piridoksino hidrochlorido - 0,15 mg, ciankobalamino - 0,03 mg, d.l-acetilmetionino - 20
mg, l-arginino - 2,4 mg, l-ornitino hidrochlorido, atitinkančio 1,2 mg l-ornitino - 1,532 mg,
l-citrulino - 1,2 mg, l-lizino hidrochlorido, atitinkančio 0,5 mg l-lizino - 0,625 mg, glicino - 1,5
mg, asparto rūgšties - 1,5 mg, glutamo rūgšties -1,5 mg, fruktozės - 50 mg, sorbitolio - 80
mg; natrio propil-p-hidroksibenzoato - 0,15 mg, natrio metil-p-hidroksibenzoato - 1,5 mg.
Paskirtis
Galvijų, buivolų, arklių, kiaulių, avių, ožkų, triušių, šunų ir kačių organizmui stiprinti ir
detoksikuoti, patyrus fizinį stresą ar sveikstant.
Naudojimas ir dozės
Pašildytas iki kūno temperatūros tirpalas, laikantis aseptikos eikalavimų gali būti
švirkščiamas į veną, po oda ar į pilvo ertmę.
Galvijams, arkliams,
kiaulėms

Į veną, po oda ar į pilvo ertmę galima sušvirkšti 250–500 ml
preparato 2 kartus per parą.

Veršeliams, kumeliukams,
ožkoms, avims

Į veną, po oda ar į pilvo ertmę – 250 ml 2 kartus per parą.

Paršeliams, penimoms
kiaulėms

Po oda – 20–40 ml 10 kg kūno svorio 2 kartus per parą.

Ėriukams, ožiukams

Į veną, po oda ar į pilvo ertmę – 20–40 ml 10 kg kūno svorio
2 kartus per parą.

Triušiams, katėms

Po oda įvairiose vietose – 2–4 ml 1 kg kūno svorio 2 kartus
per parą.

Šunims

Į veną ar po oda – 2–4 ml 1 kg kūno svorio 2 kartus per parą.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija

137

VITAMINAI. VITAMINAI SU MINERALINĖMIS
MEDŽIAGOMIS. VITAMINŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

INTROVIT-B-COMPLEX
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
tiamino hidrochlorido 10 mg, riboflavino natrio fosfato 5 mg, piridoksino
hidrochlorido 5 mg, ciankobalamino 0,02 mg, dekspantenolio 12,5 mg, nikotinamido
50 mg, biotino 0,1 mg, cholino chlorido 10 mg, pagalbinių medžiagų (benzilo
alkoholio, natrio citrato, natrio hidrochlorido iki 1 ml).
Paskirtis
Galvijų, avių, ožkų, arklių ir kiaulių organizmui B grupės vitaminais papildyti, esant jų
trūkumui, sergant, sveikimo metu ar patyrus stresą (dėl vakcinacijos, transportavimo, didelės
drėgmės ar temperatūrų svyravimų).
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda, į raumenis ar lėtai į veną, laikantis aseptikos reikalavimų.
Arkliams, galvijams

10–15 ml tirpalo.

Veršeliams, kumeliukams,
avims, ožkoms

5–10 ml.

Ožiukams, ėriukams

5–8 ml.

Kiaulėms

2–10 ml.

Pakartotinai galima švirkšti 2–3 kartus kas savaitę, priklausomai nuo gyvūno
klinikinės būklės. Didesnį vaisto kiekį rekomenduojama švirkšti keliose injekcijos
vietose.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Interchemie werken, Olandija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
VITAMINAI. VITAMINAI SU MINERALINĖMIS
MEDŽIAGOMIS. VITAMINŲ DERINIAI
VIDINIAI

VITAMINSOL MULTI
geriamieji milteliai
Pakuotė: 1 kg
Sudėtis
1 g miltelių yra:
vitamino A - 20 000 TV, cholekalciferolio - 4 000TV, α -tokoferolio
acetato - 20 mg, tiamino hidrochlorido - 1 mg, riboflavino - 4 mg, piridoksino
hidrochlorido - 1 mg, ciankobalamino - 20 μg, askorbo rūgšties - 10 mg,
menadiono - 3 mg, olio rūgšties - 400 μg, inozitolio - 3 mg, nikotino rūgšties - 20 mg,
biotino - 20 μg, kalciopantotenato - 5 mg, cholino bitartrato - 20 mg, mangano
gliukonato - 11 mg, kalio jodido - 500 μg, kobalto sulfato pentahidrato - 1 mg,
cinko gliukonato - 4 mg, geležies gliukonato - 10 mg, vario gliukonato - 2 mg,
pagalbinių medžiagų iki 1 g.
Paskirtis
Visų gyvūnų organizmui vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis papildyti, trūkstant
vitaminų dėl mitybos sutrikimų ir parazitinių ligų, esant stresui ar raumenų silpnumui,
po ligos ar po gydymo antibiotikais.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia girdyti sumaišius su geriamu vandeniu.
Paukščiams

0,5–1 kg 1 000 l geriamo vandens, girdyti 7 d.

Kitiems gyvūnams

Kitiems gyvūnams 10 g miltelių 50 kg kūno svorio, 7 d.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Dopharma B.V., Olandija
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MINERALINĖS MEDŽIAGOS
INJEKCINIAI

CALFOSET
injekcinis tirpalas arkliams, galvijams,
kiaulėms, avims ir ožkoms
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
100 ml injekcinio tirpalo yra:
kalcio gliukonato 32,82 g, kalcio glicerofosfato 8,13 g, magnio chlorido heksahidrato 4,18 g,
pagalbinių medžiagų iki 100 ml.
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims ir ožkoms, esant ligoms dėl kalcio, fosforo ir
magnio apykaitos sutrikimų, gydyti ir profilaktiškai. Tokios ligos yra:
• hipokalcemija pasireiškiančios būklės (parezė po atsivedimo, rachitas jauniems
gyvuliams, osteomaliacija senyviems gyvuliams);
• įvairios tetanijos formos: transportavimo ir ganyklinė tetanija, tetanija vaikingumo
ir laktacijos metu;
• alergija, toksikozė, hemoglobinurija po atsivedimo, hemoraginė purpura, dilgėlinė,
egzantema, hemoraginė diatezė, hematurija ir mioglobinurija;
• dėl bet kokios priežasties sukeltos kalcio ar fosforo stokos pasireiškusi parezė;
• apsinuodijimas švinu, fluoru ar oksalo rūgštimi.
Naudojimas ir dozės
Šio veterinarinio vaisto galima švirkšti į veną, į raumenis arba po oda.
Arkliams

(500 kg) švirkšti 80–100 ml tirpalo į veną.

Galvijams

(500 kg) švirkšti 80–215 ml tirpalo į veną, į raumenis arba
po oda.

Kiaulėms

Švirkšti 15–25 ml tirpalo į veną, į raumenis arba po oda.

Paršeliams

Švirkšti 2–3 ml tirpalo į raumenis arba po oda.

Avims, ožkoms

Švirkšti 15–25 ml tirpalo į veną, į raumenis arba po oda.
Jei reikia, po 24 valandų galima švirkšti kartotinę dozę.

Išlauka
Skerdienai ir subproduktams - 0 parų. Pienui - 0 parų.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
VITAMINAI. VITAMINAI SU MINERALINĖMIS
MEDŽIAGOMIS. VITAMINŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

CALCII BOROGLUCONAS 25 % BIOWET 216,6 mg/ml
injekcinis tirpalas arkliams, kiaulėms
galvijams, šunims
Pakuotė: 250 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
kalcio gliukonato 216,6 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms ir šunims, esant hipokalcemijai ir jos pasekmėms
(rachitui, osteomaliacijai, osteodistrofijai), taip pat esant kalcio apykaitos sutrikimams,
sukeliantiems hipokalcemiją (karvių parezei po apsiveršiavimo, kalių eklampsijai, kiaulių
hipokalcemijai po apsiparšiavimo), bei būklėms, kurias lydi padidėjęs nervų ir raumenų
jaudrumas (hipomagneminei, transportinei ir kitų tipų tetanijai), arba įvairios kilmės
motorinės sistemos parezei, gydyti. Naudojama, kaip pagalbinė gydymo priemonė, esant
ūmiam uždegimui, alerginėms reakcijoms, ypač dilgėlinei, tynimui ir sumažėjusiam
kraujo krešamumui.
Naudojimas ir dozės
Vaistą švirkšti į veną arba į raumenis. Šunims galima švirkšti ir po oda.

Arkliams, galvijams,
kiaulėms, šunims

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biowet - Puławy, Lenkija
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Prieš švirkščiant į veną, pašildyti iki kūno temperatūros ir
švirkšti lėtai (25–50 ml/min. greičiu). Švirkščiant į raumenis ir
po oda, švirkšti į kelias vietas (stambiems gyvuliams – 20–40
ml į vieną vietą, mažiems – 2–3 ml). Dozę reikia nustatyti,
atsižvelgiant į ligos pobūdį ir bendrą būklę. Dozė ūminės
hipokalcemijos atveju – 0,8 ml/kg kūno svorio, kalcio ir fosforo
apykaitos sutrikimų sukeltų ligų (rachito, osteomaliacijos
ir osteodistrofijos), ūminių ir aseptinių uždegiminių
būklių atvejais – 0,4 ml/kg kūno svorio, esant uždegimui,
apsinuodijimui, kraujavimui –0,2 ml/kg kūno svorio.

MINERALINĖS MEDŽIAGOS
INJEKCINIAI

CALCI-MAG
infuzinis tirpalas
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
kalcio gliukonato 200 mg, magnio adipato tetrahidrato 40 mg, boro rūgšties 30 mg,
injekcinio vandens (pH 4,0–5,0) iki 1 ml.
Paskirtis
Arkliams, galvijams, avims ir kiaulėms ūminiam kalcio ir magnio trūkumui
(hipokalcemijai ir hipomagnemijai) mažinti ir gydyti sergantiems pareze prieš ir
po atsivedimo, transportine, ganykline tetanija ir sutrikus kapiliarų pralaidumui
(sergant egzema, dilgėline, alergine plaučių edema, hemoragine diateze).
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į veną ar po oda.

Galvijams

Sergančiam hipokalcemija ir hipomagnemija, reikia
švirkšti 50–60 ml tirpalo 50 kg kūno svorio arba 0,45–0,54
mmol Ca2+ ir 0,17–0,2 mmol Mg2+ 1 kg kūno svorio. Esant
alergijai, dilgėlinei, uždegimui, hemoraginei diatezei, reikia
švirkšti 30–40 ml tirpalo 50 kg kūno svorio arba 0,27–0,36
mmol Ca2+ ir 0,1–0,13 mmol Mg 2+1 kg kūno svorio.

Arkliams, veršeliams,
avims, kiaulėms

Reikia švirkšti 40 ml tirpalo 50 kg kūno svorio arba 0,36 mmol
Ca2+ ir 0,13 mmol Mg 2+ 1 kg kūno svorio. Prireikus galima
gydyti pakartotinai praėjus 6 val., o įsitikinus, kad nėra
hiperkalcemijos ir (ar) hipermagnemijos, ir praėjus 24 val.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Serumwerk Bernburg AG., Vokietija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
VITAMINAI. VITAMINAI SU MINERALINĖMIS
MEDŽIAGOMIS. VITAMINŲ DERINIAI
INJEKCINIAI

CALCIO PH
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
kalcio gliukonato 200 mg,
toldimfoso natrio druskos 4 mg,
magnio chlorido heksahidrato 3,34 mg, pagalbinių medžiagų iki 1 ml.
Paskirtis
Arkliams, kumeliukams, galvijams, veršeliams, avims, kiaulėms, katėms ir šunims,
sergantiems pareze po atsivedimo, paraplegija prieš atsivedimą ir atsivedus,
transportavimo karštine, alergija, gydyti ir profilaktiškai.
Naudojimas ir dozės
Vaistą, pašildytą iki kūno temperatūros, galima švirkšti lėtai į veną, po oda, į pilvo
ertmę ir į raumenis.
Arkliams, galvijams

250 ml.

Veršeliams, kumeliukams,
kiaulėms, avims

50–150 ml.

Šunims, katėms

15–50 ml.

Vaistą galima švirkšti pakartotinai, jei rekomenduoja veterinarijos gydytojas.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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MINERALINĖS MEDŽIAGOS
INJEKCINIAI

TETANUSAN 50 % NOVO
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
kalcio gliukonato 1 H2O 440 mg, magnio chlorido 6 H2O 125 mg,
dinatrio-1 glicerofosfato 5 H2O 20 mg, pagalbinių medžiagų (boro rūgšties 60 mg,
injekcinio vandens iki 1 ml).
Paskirtis
Arkliams,kumeliukams,galvijams,veršeliams,kiaulėms,paršeliamsgydyti,sergantmedžiagų
apykaitos ligomis, hipokalcemija, bet kurios rūšies tetanija, pareze ( pareze po atsivedimo),
sutrikus laktacijai, pasireiškus alergijai, toksikozei, sutrikus medžiagų apykaitai, esant
osteomaliacijai, rachitui, laižligei ir naujagimių veršelių, kumeliukų ir paršelių silpnumui.
Naudojimas ir dozės
Vaistą švirkšti į veną ar po oda.
Galvijams, arkliams

50–80–100 ml.

Kumeliukams, kiaulėms

10–20–30 ml.

Paršėliams, nujunkytiems
paršeliams

2–5–10 ml.

Gydymo trukmė: priklausomai nuo individualių klinikinių požymių sunkumo, vaistą
švirkšti pakartotinai ir švirkšti iki 500 ml tirpalo. Į veną vaistą švirkšti galima tik kol
išnyksta hipokalcemijos ir hipomagnemijos požymiai.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Kon-Pharma GmbH, Vokietija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
MINERALINĖS MEDŽIAGOS
INJEKCINIAI

C-B-GLUCONAT 38 % PLUS
6 % injekcinis tirpalas
Pakuotė: 500 ml
Sudėtis
100 ml tirpalo yra:
kalcio gliukonato - 38 g, magnio chlorido heksahidrato - 6 g, boro rūgšties - 5 g.
Paskirtis
Arkliams, galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms gydyti, esant hipokalcemijai. Kaip
pagalbinė priemonė, esant alergijai, anafilaksijai, hemoraginei diatezei.
Naudojimas ir dozės
Tirpalas skirtas lėtai infuzijai į veną.

Galvijams

Ūminės hipokalceminės būklės atveju reikia švirkšti 20–30
ml tirpalo 50 kg kūno svorio arba 0,34– 0,51 mmol Ca2+
ir 0,12–0,18 mmol Mg2+ 1 kg kūno svorio; palaikomajai
terapijai alergijos, anafilaksijos, hemoraginės diatezės
atveju reikia švirkšti 15–20 ml tirpalo 50 kg kūno svorio arba
0,26–0,34 mmol Ca2+ ir 0,09–0,12 mmol Mg2+ 1 kg kūno
svorio.

Arkliams, veršeliams,
avims, ožkoms, kiaulėms

Reikia švirkšti 15–20 ml tirpalo 50 kg kūno svorio arba 0,26–
0,34 mmol Ca2+ ir 0,09–0,12 mmol Mg2+ 1 kg kūno svorio.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Bela-Pharm GmbH & Co., Vokietija
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VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
VIRŠKINIMO SISTEMĄ IR MEDŽIAGŲ
APYKAITĄ VEIKIANTYS VAISTAI
INJEKCINIAI

KEXXTONE 32,4 g
nuolatinio atpalaidavimo didžiojo prieskrandžio
priemonė galvijams
Monenzinas
Pakuotė: N1, N5
Sudėtis
32,4 g prieskrandžio priemonėje yra:
monenzino 32,4 g (atitinka 35,2 g monenzino natrio druskos), 12 subvienetų,
kiekviename yra 2,7 g monenzino (atitinka 2,9 g monenzino natrio druskos),
pagalbinių medžiagų.
Paskirtis
Pieninių karvių ir telyčių sergamumui ketoze sumažinti prieš arba po veršiavimosi,
kai tikėtina, kad joms gali pasireikšti ketozė.
Naudojimas ir dozės
Naudoti į didįjį prieskrandį.

Pieninėms karvėms,
telyčioms

Reikia įvesti vieną didžiojo prieskrandžio priemonę likus
3-4 savaitėms iki numatomo veršiavimosi, naudojant
tinkamą įvedimo įrankį. Kexxtone maždaug 95 dienas
išskiria apytikriai 335 mg vidutinę monenzino dozę per
parą. Reikia atidžiai laikytis nurodymų.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Limited Elanco Animal Health, Jungtinė Karalystė
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VIRŠKINIMO SISTEMĄ IR MEDŽIAGŲ
APYKAITĄ VEIKIANTYS VAISTAI
VIDINIAI

KETOSAID 99,96%
geriamasis tirpalas
Pakuotė: 1 l
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
propilenglikolio 0,9996 ml,
pagalbinės medžiagos (karmoisino iki 1 ml).
Paskirtis
Kaip pagalbinė priemonė galvijams ir avims, sergančioms acetonemija ir ketoze,
gydyti.
Naudojimas ir dozės
Galvijams

Pirmą dieną girdyti po 200 ml, kitas 3 d. – po 100 ml du
kartus per dieną.

Avims

100 ml per dieną keturias dienas iš eilės.

Prieš girdymą būtina tiksliai nustatyti dozę, perpilant jį į švarų, sausą, tinkamo
dydžio graduotą mililitrais matavimo indą.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Norbrook Laboratories Limited, Jungtinė Karalystė

147

VIRŠKINIMO TRAKTO IR
MEDŽIAGŲ APYKAITOS
VAISTAI
KITI TERAPINIAI PRODUKTAI
INJEKCINIAI

METABOLASE FORTE
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml, 250 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
d,l-acetilmetionino - 200 mg, ciankobalamino - 0,2 mg, l-karnitino hidrochlorido
(atitinka 50 mg karnitino) - 61,3 mg, alfa-tokoferilio acetato (atitinka 30 mg alfatokoferolio) - 33 mg.
Paskirtis
Galvijams, avims, kiaulėms ir arkliams, kaip pagalbinė priemonė sutrikus maisto
medžiagų įsisavinimui, esant hepatopatijai, sutrikus kepenų funkcijoms, esant
kardiopatijai, polinkiui į mažesnį vaisingumą ar esant imuniteto nepakankamumui.
Naudojimas ir dozės
Vaistą reikia švirkšti į raumenis vieną kartą per parą, 5 dienas iš eilės.
Gavijams, kiaulėms,
arkliams

Po 5 ml tirpalo 100 kg kūno svorio.

Veršeliams, avims,
paršeliams, kumeliukams

0,5-1 ml/10 kg kūno svorio.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Fatro S.p.A., Italija
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KITI TERAPINIAI PRODUKTAI
INJEKCINIAI

BUTASAL-100
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml yra:
butafosfano 100 mg, ciankobalamino (vitamino B12) 50 μg;
pagalbinių medžiagų (benzilo alkoholio 10,5 mg, natrio hidroksido).
Paskirtis
Galvijai, veršeliai, arkliai, kumeliukai, ožkos, ožkiukai, avys, ėriukai, kiaulės, paršeliai,
paukščiai, šunys ir katės.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti į raumenis, į veną arba po oda.
Gavijams, veršeliams

5–25 ml.

Arkliams, kumeliukams

5–12 ml.

Avims, ožkoms

2,5–5 ml.

Kiaulėms

2,5–10 ml.

Paršeliams

1–2,5 ml

Šunims, katėms

0,5–5 ml.

Jei reikia, gydymą galima kartoti kasdien. Lėtinių ligų atveju reikia švirkšti pusę
nurodytos dozės kas 1–2 sav. ar dažniau. Sveikiems gyvūnams profilaktiškai reikia
švirkšti pusę nurodytos dozės. Paukščiams veterinarinį vaistą reikia sugirdyti
įmaišant 1 ml į 1 l geriamojo vandens, 4–5 d. iš eilės.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Interchemie werken, Olandija
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KREMAI, TEPALAI

IŠVIRŠINIAI

MASTISEPT PLUS
higieninis tešmens ir odos tepalas
Pakuotė: 180 g, 450 g, 1 kg, 10 kg
Sudėtis
1 g yra:
kamparo 50 mg, metilo salicilato 20 mg, topolių pumpurų aliejaus 20 mg.
Paskirtis
Galvijams, žirgams, kiaulėms, ožkoms, katėms, šunims sergantiems mastitu, ūmiu,
poūmiu ar lėtiniu artritu, bursitu, tendinitu, reumatinėmis ligomis, limfadenitu,
esant uždaroms traumoms, prasidedant abscesui, gydyti.
Naudojimas ir dozės
Galvijams, žirgams,
kiaulėms, katėms, šunims

Išlauka
Skerdienai ir pienui - 3 d.
Gamintojas
ImmCont, Vokietija
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Tepalą reikia tepti ant apimtos patologinio proceso tešmens
ar kitų kūno vietų odos, 2-3 kartus per dieną, storu sluoksniu
ir gerai įtrinti. Gydoma, kol išnyksta ligos požymiai.

IŠVIRŠINIAI

JODODERMAS
higieninis odos tepalas
Pakuotė: 80 g
Sudėtis
Vazelinas, lanolinas, jodas, salicilo rūgštis, kalio jodidas, pieno rūgštis, vanduo.
Paskirtis
Galvijams, žirgams, kiaulėms, šunims, katėms visų rūšių gyvūnams kaip papildoma
priemonė esant paviršinėms pūliuotoms žaizdoms ir opoms, vėjaraupiams, lėtiniams
dermatitams, karpoms.
Naudojimas ir dozės
Su servetėle nuvalius ir nusausinus odos paviršių, ištepama tepalu. Tepalas tepamas
vieną kartą per dieną.

Galvijams, žirgams,
kiaulėms, šunims, katėms

Esant karpoms – 5-10 dienų (vartojimo trukmė priklauso nuo
karpų dydžio ar išplitimo laipsnio). Tepant pūliuotas odos
žaizdeles, opas, vartojimas nutraukiamas joms išsivalius ir
pradėjus gyti. Panaudojus melžiamoms karvėms tešmens
ar spenių srityje, būtina prieš melžimą kruopščiai nuplauti
šiltu vandeniu ir nušluostyti servetėle.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva

151

KREMAI, TEPALAI

IŠVIRŠINIAI

CINKO TEPALAS
Sudirgusiai pažeistai odai ir egzemoms
Pakuotė: 100 g
Sudėtis
100 g tepalo yra:
15% cinko oksido, vazelinas, lanolinas, levandų eterinis aliejus.
Paskirtis
Skirtas galvijams, žirgams, kiaulėms, katėms, šunims tik išoriniam naudojimui.
Naudojamas esant odos pažeidimams (sudirgus odai, esant egzemai, dermatozei,
pritrynimui ar iššutimui, įtrūkimams, įdrėskimams ir įskilimams). Idealiai tinka
sausai, suskerdėjusiai ir sudirgusiai odai.
Naudojimas ir dozės
Galvijams, žirgams,
kiaulėms, katėms, šunims

Cinko tepalą ant pažeistos odos tepti 2 - 3 kartus per dieną,
plonu sluoksniu. Jei reikia, pažeistą odą galima tepti
storesniu preparato sluoksniu ir aptvarstyti tvarsčiu.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva
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IŠVIRŠINIAI

SPORISILIS
Higieninis priešrybelinis odos kremas
grybelinės infekcijos pažeistai odai
Pakuotė: 100 g
Sudėtis
Vanduo, cetearilo alkoholis, vazelinas, karbamidas, stearino rūgštis, gvazdikėlių
eterinis aliejus, glicerolio monostearatas, polisorbatas 20, cetrimonio bromidas,
trietanolaminas.
Paskirtis
Galvijams, žirgams, kiaulėms, katėms, šunims higieninis priešrybelinis odos kremas
skirtas tik išoriniam naudojimui. Kremas skirtas naudoti kaip pagalbinė priemonė
prieš įvairias grybelines odos infekcijas, sukeltas dermatofitų, bei esant kerpančiąjai
dedervinei.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, žirgams,
kiaulėms, katėms, šunims

Nedidelį kremo kiekį plonu sluoksniu užtepti ant pažeistos
vietos 1 kartą per dieną. Kremą reikia tepti mažiausiai vieną
savaitę, net ir tuomet, kai pažeisti odos plotai pradės gyti
anksčiau. Tokiu būdu išvengsite infekcijos atsinaujinimo. Po
3-4 dienų, mentele rekomenduojama pašalinti susidariusį
odos sluoksnį, pažeistą vietą vėl patepti kremu. Esant
galimybei, užtepus rekomenduojama aptvarstyti.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva
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KREMAI, TEPALAI

IŠVIRŠINIAI

ICHTIOLO - KAMPARO TEPALAS
Higieninis odos tepalas veterinariniam naudojimui
Pakuotė: 100 g, 400 g, 900 g, 10 kg
Sudėtis
Ichtamolis (ichtiolas), kamparas, salicilo rūgštis, lanolinas, vazelinas.
Paskirtis
Higieninis odos tepalas veterinariniam naudojimui, skirtas galvijams, žirgams,
kiaulėms, ožkoms, šunims, katėms tik išoriniam naudojimui. Rekomenduojama
naudoti kaip pagalbinę priemonę esant mastitams ir tešmens edemoms. Skatina
odos, poodinių audinių kraujo apytaką ir pažeistų audinių gijimą. Tinka kaip
papildoma odos priežiūros priemonė parazitinių odos ligų atvejais.
Naudojimas ir dozės
Galvijams, žirgams,
kiaulėms, ožkoms, šunims,
katėms

Tepamas ant nuvalytos odos paviršiaus 1 - 2 kartus per dieną.
Esant galimybei, užtepus rekomenduojama aptvarstyti.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva

154

IŠVIRŠINIAI

VIHREA
žaliasis higieninis tepalas
Pakuotė: 250 ml, 500 ml, 1 l
Sudėtis
Mentolis, izopropanolis, glicerolis, tirštiklis, maistiniai dažai, emulsiklis.
Paskirtis
Pirmoji pagalba galvijams, žirgams, kiaulėms, ožkoms, katėms, šunims gydant
uždegimus. Tepalas naudojamas esant tešmens, spenių patinimams, raumenų
sumušimams, sausgyslių patempimams, sąnarių skausmams.
Naudojimas ir dozės
Galvijams, žirgams,
kiaulėms, ožkoms, katėms,
šunims

Rekomenduojama įtrinti tešmenis, raumenis, sąnarius.
Produktas stimuliuoja paviršinę kraujotaką, suteikia
ilgalaikį šilumos pojūtį. Negalima tepti ant pažeistų odos
vietų.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Hiven OY, Suomija
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KREMAI, TEPALAI

IŠVIRŠINIAI

ICHTIOLAS 20 % PLIUS
tepalas
Pakuotė: 100 g, 400 g, 900 g, 10 kg
Sudėtis
Vazelinas, ichtamolis (ichtiolas), lanolinas, salicilo rūgštis.
Paskirtis
Higieninis odos tepalas veterinariniam naudojimui, skirtas galvijams, žirgams,
kiaulėms, ožkoms, katėms, šunims tik išoriniam naudojimui. Tepalo paskirtis –
pagalba abscesų, flegmonų, furunkulų, minkštųjų audinių ir tešmens uždegimo
atvejais. Naudojamas kaip pagalbinė priemonė esant pažeistiems nagams,
apynagėms, kanopoms, sąnarių ir aplinkinių audinių uždegimams. Preparatas tinka
kaip pagalbinė priemonė grybelinių ligų atvejais.
Naudojimas ir dozės
Galvijams, žirgams,
kiaulėms, ožkoms, šunims,
katėms

Tepalas tepamas ant nuvalytos odos paviršiaus 1-2 kartus
per dieną, 2-3 mm sluoksniu. Esant galimybei, užtepus
rekomenduojama aptvarstyti.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva
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IŠVIRŠINIAI

VAZENOLIS
emulsinis odos tepalas
kasdieninei tešmens priežiūrai
Pakuotė: 250 g, 1 kg
Sudėtis
Glicerinas , karbamidas, vazelinas, vanduo, kitos pagalbininės medžiagos.
Paskirtis
Galvijams skirtas emulsinis odos tepalas skirtas tik išoriniam naudojimui.
Ekonomiškas sprendimas kasdieninei tešmens ir spenių priežiūrai. VAZENOLIS puikiai
apsaugo odą nuo saulės nudegimų, bei padeda esant išsausėjusiai, išdžiūvusiai
ar nužvarbusiai odai. Gali būti naudojamas kaip papildoma priemonė esant odos
pažeidimams bei rankų odos apsaugai. Kitoms gyvūnų rūšims kaip pagalbinė
priemonė, esant odos pažeidimams.
Naudojimas ir dozės
Tepalą rekomenduojama naudoti tepant po 2-3 kartus per dieną.

Karvėms

Tešmens ir spenių odos kasdieninei priežiūrai; Esant
tešmens odos pažeidimams (įtrūkimams, įbrėžimams,
suskilinėjimams); Profilaktiškai nuo nepalankių gamtos
sąlygų.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva
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KREMAI, TEPALAI

IŠVIRŠINIAI

ŽALIAS PLIUS
linimentas
Pakuotė: 180 ml, 500 ml, 1000 ml
Sudėtis
Žaliojo tepalo veikliosios medžiagos:
mentolis, eukaliptų eterinis aliejus, kamparas, izopropilo spiritas ir glicerolis.
Pagalbinės medžiagos (emulsiklis, klampumą reguliuojanti medžiaga, dažiklis,
trietanolaminas, išgrynintas vanduo).
Paskirtis
Higieninis odos tepalas – naudojamas galvijams, žirgams, kiaulėms, ožkoms,
katėms, šunims:
Kada reikalingas greitas ir efektyvus skausmo malšinimas;
Sąnarių, raumenų, raiščių ar sausgyslių patempimai ir uždegimai;
Artritai, bursitai ir įvairaus pobūdžio reumatinės ligos;
Audinių patinimai, edemos, ūmūs uždegimai (tešmens srityje);
Kraujotakos apytakos sutrikimai;
Mėlynės, kraujosruvos ir kiti sumušimai;
Skirtas tik išoriniam naudojimui.
Naudojimas ir dozės

Galvijams, žirgams,
kiaulėms, ožkoms, katėms,
šunims

Žaliąjį tepalą pažeistoje vietoje tepti 2 - 3 kartus per dieną,
plonu sluoksniu, gerai įtrinant. Jei reikia, pažeistą vietą
galima tepti storesniu preparato sluoksniu ir aptvarstyti
tvarsčiu. Nerekomenduojame Žaliojo tepalo tepti ant atvirų
žaizdų.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva
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IŠVIRŠINIAI

ALU SPRAY
odos purškalas
Pakuotė: 200 ml
Sudėtis
Purškiami aliuminio milteliai.
Paskirtis
Purškiami aliuminio milteliai apsaugo žaizdą, sudarydami plėvelę. Purškalas
naudojamas lokaliai, esant poreikiui (greitesniam žaizdų gijimui, nudegimų
gydymui, po operacijų it t.t.). Aliuminis turi sutraukiančių ir antibakterinių savybių.
Jis greitina gijimo procesus ir gerina žaizdos atsparumą išoriniams veiksniams
Naudojimas ir dozės
Prieš naudojimą suplakti. Žaizdą švariai nuvalyti. Produktą purkšti 20-25 cm atstumu.
Padengti odą plona plėvele. Sidabrinė metalo spalva reiškia, kad purškiamas plotas
padengtas pakankamai. Jei gydoma srityse aplink akis, jas uždengti, kad purškalas
nepatektų į odenas ir ragenas. Purškalui nudžiuvus antiseptinis poveikis gali tęstis
keletą valandų.
Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
V.M.D. N.V., Belgija
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BIOCIDAI, ĮSKAITANT
DEZINFEKCINĖS IR
PLOVIMO MEDŽIAGAS
DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS
IŠVIRŠINIAI

CUTASEPT F
Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l
Sudėtis
Veikliosios medžiagos - alkoholis ir ketvirtinis amonio junginys.
100g tirpalo yra 63,0g 2 - propanolio alkoholio ir 0,025g benzolkoniumchlorido.
Paskirtis
Odos dezinfekavimui prieš procedūras: injekcijas, kraujo ėmimą, kateterizavimą, punkcijas.
Odos dezinfekavimui prieš invazines procedūras, esant smulkiems sužeidimams. Odos
dezinfekavimui esant bakterinės ir grybelinės kilmės egzematozinėms infekcijoms.
Prieš ir pooperaciniam odos apruošimui, higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai.
Naudojimas ir dozės
Žr. informacinį lapelį.
Išlauka
Žr. informacinį lapelį.
Gamintojas
BODE Chemie, Vokietija
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DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS
IŠVIRŠINIAI

ECOCID S
Pakuotė: 50 g, 2,5 kg
Sudėtis
Pentakalio bis (peroksimono-sulfato) bissulfatas - 50 %.
Paskirtis
Veterinarinės higienos biocidas, pašarų ir gyvūnų geriamo vandens dezinfekantas.
Naudojimas ir dozės
Biocidas yra saugus ir plataus veikimo spektro, todėl jį galima naudoti įvairiems
tikslams - veterinarijos įstaigoms (veterinarijos punktams, klinikoms ir laboratorijoms).
Ecocid S galima naudoti visiems paviršiams dezinfekuoti, kai reikia patikimai ir
efektyviai sunaikinti visus virusus, gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas bei
mikroskopinius grybus. Jį taip pat galima naudoti įrangai, talpykloms, stikliniams
gaminiams, instrumentams ir pan. dezinfekuoti. Gyvūnų laikymo patalpoms. Ecocid
S galima naudoti visiems maisto ruošimo paviršiams ir įrangai, tvartams, šunynams,
triušių dėžėms, narvams, aviliams ir kitoms gyvūnų laikymo vietoms dezinfekuoti.
Kitiems tikslams. Ecocid S galima naudoti transporto priemonėms, skerdykloms,
gyvūnų turgų paviršiams ir įrangai, maisto ruošimo ir laikymo įrangai, namų ūkio
įrangai bei paviršiams dezinfekuoti. Ecocid S darbinį tirpalą galima purkšti, paskleisti
rūko pavidalu, naudoti kanopų ar nagų vonelėms, dezinfekciniams kilimėliams
įrengti. Iš anksto nuvalytų paviršių ir įrangos bendrai dezinfekcijai reikia ruošti Ecocid
S 1 %tirpalą. 50 g maišelio turinį reikia ištirpinti 5 l vandens. Rekomenduotina naudoti
drungną vandenį, kad milteliai greičiau ištirptų.
Išlauka
Žr. informacinį lapelį.
Gamintojas
KRKA d.d. Novo mesto, Slovėnija
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HOMEOPATINIAI
VETERINARINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

BELLADONNA-HOMACCORD
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N 5
Sudėtis
Vienoje 5 ml ampulėje yra: Atropa belladonna D4 0,025 ml, Atropa belladonna
D10 0,025 ml, Atropa belladonna D30 0,025 ml, Atropa belladonna D200 0,025
ml, Atropa belladona D1 000 0,025 ml, Echinacea angustifolia D10 0,025 ml,
Echinacea angustifolia D30 0,025 ml, Echinacea angustifolia D200 0,025 ml,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms, sergantiems ligomis
su hiperemija, uždegimu ir uždegimu su hiperemija, pvz.: bronchitu, pneumonija,
mastitu, ūminiu metritu, egzema, sinusitu, išoriniu otitu, esant furunkulams,
flegmonoms, sudirgus smegenims (patyrus saulės smūgį).
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:
Arkliams, galvijams,
kiaulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Prireikus, priklausomai nuo ligos sunkumo vaistą galima naudoti pakartotinai
praėjus 24 val. Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis, galima naudoti
ilgai, kas 4 d.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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HOMEOPATINIAI
VETERINARINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

COENZYME COMPOSITUM
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N 5
Sudėtis
Acidum ascorbicum D6 0,05 ml, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 0,05 ml,
Thiaminum hydrochloricum D6 0,05 ml, Pyridoxinum hydrochloricum D6 0,05 ml,
Nicotinamidum D6 0,05 ml, Acidum cis-aconiticum D8 0,05 ml, Acidum citricum
D8 0,05 ml, Acidum fumaricum D8 0,05 ml, Acidum alpha-ketoglutaricum D8
0,05 ml, Acidum DL-malicum D8 0,05 ml, Acidum succinicum D8 0,05 ml, Barium
oxalsuccinicum D10 0,05 ml, Natrium pyruvicum D8 0,05 ml, Cysteinum D6 0,05
ml, Pulsatilla pratensis D6 0,05 ml, Hepar sulfuris D10 0,05 ml, Sulfur D10 0,05 ml,
Adenosinum triphosphoricum D10 0,05 ml, Nadidum D8 0,05 ml, Coenzymum
A D8 0,05 ml, Beta vulgaris conditiva D4 0,05 ml, Natrium diethyloxalaceticum
D6 0,05 ml, Manganum phosphoricum D6 0,05 ml, Magnesium oroticum D6
0,05 ml, Cerium oxalicum D8 0,05 ml, Acidum alpha-liponicum D6 0,05 ml,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms fermentams aktyvinti
sergant degeneracinėmis ligomis, sutrikus fermentų veiklai, deguonies įsisavinimui
gerinti sergant medžiagų apykaitos, sekinančiomis ligomis, lėtine egzema. Galima
naudoti vaikingoms patelėms. Laktacijos metu: netaikytina.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis galima naudoti
kas 4 d.. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:
Arkliams, galvijams,
kiaulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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HOMEOPATINIAI
VETERINARINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

ECHINACEA COMPOSITUM
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N 5
Sudėtis
Vienoje 5 ml ampulėje yra:
Echinacea angustifolia D3 0,5 ml, Aconitum napellus D4 0,1 ml, Sulfur D8 0,1
ml, Lachesis mutus D10 0,1 ml, Bryonia cretica D6 0,1 ml, Mercurius sublimatus
corrosivus D6 0,1 ml, Phosphorus D8 0,1 ml, Arnica montana D6 0,1 ml,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms organizmo
atsparumui didinti, karščiuojant ir esant uždegimui (pvz.: abscesams, furunkulams,
flegmonoms, gingivitui, sinusitui, gastroenteritui, enterokolitui, cistitui, pielitui,
vaginitui, pūliuojančioms fistuloms, osteomielitui, otitui, odos ligoms, mastitui),
galvijams sergant kvėpavimo takų ligomis, kiaulėms – gripu, katėms – sloga,
užtrukus sveikimo periodui.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:
Arkliams, galvijams,
kiaulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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INJEKCINIAI

ENGYSTOL
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N 5
Sudėtis
Vienoje ampulėje (5 ml) yra:
veikliųjų medžiagų:
Vincetoxicum hirundinaria D6 0,03 ml, Vincetoxicum hirundinaria D10 0,03 ml,
Vincetoxicum hirundinaria D30 0,03 ml, Cinis vincetoxici D30 0,005 ml, Sulfur
D10 0,015 ml, Sulfur D4 0,015 ml, pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio
vandens iki 5 ml).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms organizmo
atsparumui didinti, sergant virusinėmis ligomis esant kraujagyslių pažeidimams ir
simpatikomimetiniams simptomams (parvovirusų, herpesvirusų sukeltomis virusinėmis
ligomis, kačių gripu, odos ligomis, egzema, išoriniu otitu, esant niežuliui).
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:
Arkliams, galvijams,
kiaulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Prireikus, priklausomai nuo ligos sunkumo, vaistą galima naudoti pakartotinai kas
24 val., ne ilgiau kaip 5 d. iš eilės.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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HOMEOPATINIAI
VETERINARINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

EUPHORBIUM COMPOSITUM
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N 5
Sudėtis
Vienoje ampulėje 5 ml yra:
veikliųjų medžiagų:
Pulsatilla pratensis D2 0,05 ml, Luffa operculata D6 0,05 ml, Mercurius bijodatus
D6 0,05 ml, Mucosa nasalis suis D8 0,05 ml, Hepar sulfuris D10 0,05 ml, Argentum
nitricum D10 0,05 ml, Sinusitis-Nosode D13 0,05 ml, Euphorbium D4 0,05 ml,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms sergant ūminiu ir
lėtinu sinusitu, rinitu, eustachijitu, katariniu gerklų ir bronchų uždegimu, arklių
sinusų ligomis, kačių gripu.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:
Arkliams, galvijams,
kiaulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH

166

INJEKCINIAI

HORMEEL
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N5
Sudėtis
Vienoje 5 ml ampulėje yra:
Senecio nemorensis ssp. Fuchsii D3 0,0025 ml, Acidum nitricum D4 0,0025 ml, Erigeron
canadensis D3 0,0025 ml, Moschus moschiferus D6 0,0025 ml, Viburnum opulus D3 0,0025
ml,PulsatillapratensisD40,0025ml,CyclameneuropaeumD40,0025ml,IgnatiaD60,0025
ml, Thlaspi bursi pastoris D3 0,0025 ml, Aquilegia vulgaris D4 0,005 ml, Cypripedium
calceolus var. Pubescens D8 0,005 ml, Origanum majorana D4 0,005 ml, Nux moschata
D6 0,005 ml, Sepia officinalis D6 0,25 ml, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 0,005 ml,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml).
Paskirtis
Kumelėms, karvėms, avims, ožkoms, kiaulėms, kalėms ir katėms sutrikus patelių
lytiniam ciklui, esant išskyroms iš makšties, sergant lėtiniu endometritu, piometra,
esant pseudovaikingumui, nimfomanijai.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:
Arkliams, galvijams,
kiaulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 4 d., jei
reikia – 20 d.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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HOMEOPATINIAI
VETERINARINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

LACHESIS COMPOSITUM N
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N5
Sudėtis
Vienoje ampulėje (5 ml) yra:
veikliųjų medžiagų: Lachesis mutus D6200 mg, Pyrogenium-Nosode D6 200 mg, Juniperus
savina D3 100 mg, Echinacea angustifolia D1 100 mg, Pulsatilla pratensis D2 50 mg,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml).
Paskirtis
Kumelėms, karvėms, kiaulėms, avims, ožkoms, kalėms ir katėms sergant ligomis po
atsivedimo, pvz.: paršavedėms sergant mastitu-metritu-agalaktija (MMA).
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:
Arkliams, galvijams,
kiaulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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HOMEOPATINIAI
VETERINARINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

MUCOSA COMPOSITUM
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N5
Sudėtis
Vienoje ampulėje 5 ml yra:
veikliųjų medžiagų:
Mucosa nasalis suis D8 0,05 ml, Mucosa oris suis D8 0,05 ml, Mucosa pulmonis suis
D8 0,05 ml, Mucosa oculi suis D8 0,05 ml, Mucosa vesicae felleae suis D8 0,05 ml,
Mucosa pylori suis D8 0,05 ml, Mucosa duodeni suis D8 0,05 ml, Mucosa oesophagi
suis D8 0,05 ml, Mucosa jejuni suis D8 0,05 ml, Mucosa ilei suis D8 0,05 ml, Mucosa
coli suis D8 0,05 ml, Mucosa recti suis D8 0,05 ml, Mucosa ductus choledochi suis
D8 0,05 ml, Mucosa vesicae urinariae sius D8 0,05 ml, Ventriculus suis D8 0,05 ml,
Pancreas suis D10 0,05 ml, Argentum nitricum D6 0,05 ml, Atropa belladona D10 0,05
ml, Oxalis acetosella D6 0,05 ml, Semecarpus anacardium D6 0,05 ml, Phosphorus
D8 0,05 ml, Lachesis mutus D10 0,05 ml Ipecacuanha D8 0,05 ml, Nux vomica D13
0,05 ml, Veratrum album D4 0,05 ml, Pulsatilla pratensis D6 0,05 ml, Kreosotum
D10 0,05 ml, Sulfur D8 0,05 ml, Bacterium coli-Nosode D28 0,05 ml, Marsdenia
cundurango D6 0,05 ml, Kalium bichromicum D8 0,05 ml, Hydrastis canadensis D4
0,05 ml, Mandragora e radice siccato D10 0,05 ml, Momordica balsamina D6 0,05
ml, Ceanothus americanus D4 0,05 ml, Natrium diethyloxalaceticum D8 0,05 ml,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms esant gleivinės
sutrikimams ir katarui, pvz.: virškinimo trakto, kvėpavimo ir šlapimo bei lyties takų,
akių konjunktyvos, dėl virusinių ligų (panleukopenijos, herpes-, rino-, parvovirusų),
lėtinio enterito, otito, konjunktyvito, endometrito. Galima naudoti kaip pagalbinę
priemonę specifinės terapijos atveju.
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Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:
Arkliams, galvijams,
kiaulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.
Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis galima naudoti kas 4 d.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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HOMEOPATINIAI
VETERINARINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

OVARIUM COMPOSITUM
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N
Sudėtis
Vienoje ampulėje 5 ml yra:
veikliųjų medžiagų:
Ovarium suis D8 0,05 ml, Placenta suis D10 0,05 ml, Uterus suis D10 0,05 ml, Salpinx
suis D10 0,05 ml, Hypophysis suis D13 0,05 ml, Cypripedium calceolus var. pubescens
D6 0,05 ml, Lilium tigrinum D4 0,05 ml, Pulsatilla pratensis D18 0,05 ml, Aquilegia
vulgaris D4 0,05 ml, Sepia officinalis D10 0,05 ml, Lachesis mutus D10 0,05 ml,
Apisinum D8 0,05 ml, Kreosotum D8 0,05 ml, Bovista D6 0,05 ml, Ipecacuanha D6
0,05 ml, Mercurius solubilis Hahnemanni D10 0,05 ml, Hydrastis canadensis D4 0,05
ml, Acidum cis-aconiticum D10 0,05 ml, Magnesium phosphoricum D10 0,05 ml,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml).
Paskirtis
Kumelėms, karvėms, avims, ožkoms, kiaulėms, kalėms ir katėms sutrikus kiaušidžių
ciklui, esant nevaisingumui dėl kiaušidžių degeneracijos, cistų, endometrito bei
senų gyvūnų liaukų veiklai ir jungiamajam audiniui stimuliuoti.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra. Esant
ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 8 d.
Arkliams, galvijams,
kaiulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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HOMEOPATINIAI
VETERINARINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

PHOSPHOR-HOMACCORD
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N5
Sudėtis
Vienoje 5 ml ampulėje yra:
Phosphorus D10 0,02 ml, Phosphorus D30 0,02 ml, Phosphorus D200 0,02 ml,
Argentum nitricum D10 0,015 ml, Argentum nitricum D30 0,015 ml, Argentum
nitricum D200 0,015 ml, Paris quadrifolia D6 0,015 ml, Paris quadrifolia D10
0,015 ml, Paris quadrifolia D30 0,015 ml, Paris quadrifolia D200 0,015 ml,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml.).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms sergant parenchiminių
organų ligomis, hemoragine diateze, virškinimo organų ligomis, rachitu, osteomaliacija,
tetanija, bronchopneumonija, faringitu, lėtinėmis tešmens ligomis, odos ligomis,
nueroze, sutrikus elgsenai.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:
Arkliams, galvijams,
kiaulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.
Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis galima naudoti kas 4 d.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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INJEKCINIAI

ZEEL
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N5
Sudėtis
Vienoje 5 ml ampulėje:
Cartilago suis D6 5 µl, Funiculus umbilicalis suis D6 5 µl, Embryo suis D6 5 µl,
Placenta suis D6 5 µl, Symphytum officinale D6 25 µl, Solanum dulcamara D3
25 µl, Nadidum D8 5 µl, Coenzymum A D8 5 µl, Sanguinaria canadensis D4
7,5 µl, Arnica montana D3 50 µl, Sulfur D6 9 µl, Natrium diethyloxalaceticum
D8 5 µl, Acidum alpha-liponicum D8 5 µl, Rhus toxicodendron D2 25 µl,
pagalbinių medžiagų (natrio chlorido, injekcinio vandens iki 5 ml.).
Paskirtis
Arkliams ir šunims sergant degeneracinėmis sąnarių ligomis, pvz., artroze,
spondilioartroze, tarpslankstelinių diskų, kaulų ligomis, poliartritu, lėtiniu
tendovaginitu.
Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:
Arkliams

5 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, šuniukui
0,5–1 ml.

Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis galima naudoti kas 4 d.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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HOMEOPATINIAI
VETERINARINIAI VAISTAI
INJEKCINIAI

TRAUMEEL LT
injekcinis tirpalas
Pakuotė: 5 ml N5
Sudėtis
Vienoje 5 ml ampulėje yra:
Aconitum napellus (mėlynosios kurpelės) D4 300 mg, Arnica montana (kalninės
arnikos) D4 500 mg, Atropa belladonna (vaistinės šunvyšnės) D4 500 mg, Bellis
perennis (daugiametės saulutės) D4 250 mg, Calendula officinalis (vaistinės
medetkos) D4 500 mg, Chamomilla recutita (vaistinės ramunės) D5 500 mg, Echinacea
angustifolia (siauralapės ežiuolės) D4 125 mg, Echinacea purpurea (rausvažiedės
ežiuolės) e planta tota D4 125 mg, Hamamelis virginiana (sodinio hamamelio) D4 50
mg, Hypericum perforatum (paprastosios jonažolės) D4 150 mg, Achillea millefolium
(paprastosios kraujažolės) D5 500 mg, Symphytum officinale (vaistinės taukės)
D8 500 mg, Hepar sulfuris D6 500 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni (tirpiojo
gyvsidabrio) D8 250 mg, pagalbinių medžiagų (natrio chlorido ir injekcinio vandens
iki 5 ml).
Paskirtis
Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims, katėms, esant traumoms
ir jų pasekmėms: smegenų sukrėtimui, lūžiams, išnirimams, sutrenkimams,
nudegimams, pooperaciniam ar potrauminiam minkštųjų audinių patinimui,
edemoms, hematomai; esant įvairių rūšių ir vietų uždegiminiam procesui, pvz.:
flegmonoms, abscesams, analinio maišelio uždegimui, ausies uždegimui, baltosioms
makšties išskyroms, odos uždegimui, junginės uždegimui, mastitui; esant
sąnarių ir sausgyslių uždegiminiams ir degeneraciniams procesams, pvz.: artritui,
tendovaginitui, bursitui, kulno sąnario pažeidimams.
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Naudojimas ir dozės
Švirkšti po oda.
Arkliams, galvijams,
kaiulėms

5 ml.

Paršeliams

2–3 ml.

Avims, ožkoms

2 ml.

Šunims

Dideliam šuniui 3–4 ml, vidutiniam šuniui 2 ml, mažam
šuniui, šuniukui 0,5–1 ml.

Katėms

1–2 ml.

Į sąnarį, priklausomai nuo dydžio, galima švirkšti 1–3 ml tirpalo, naudojant tik
naujai atidarytos ampulės tirpalą. Prireikus pakartotinai galima švirkšti praėjus
24 val. Sergančius lėtinėmis ar linkusiomis kartotis ligomis gydyti galima ilgą laiką,
švirkščiant kas 4 dienos. Išnykus simptomams, vaisto naudojimą būtina nutraukti.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Biologische Heilmittel, Heel GmbH
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PAŠARŲ PRIEDAI

PAPILDAI

TYMPASOL
pašaro papildas
Pakuotė: 50 ml
Sudėtis
50 ml tirpalo yra:
simetikono, aktyvuoto silikono dioksidu 1,5 g, aliuminio magnio silikato 0,5 g,
metilhidroksietilceliuliozės 0,5 g, mėtų aliejaus 0,1 g, benzilo alkoholio 0,2 g,
metilparahidroksibenzoato 0,075 g, propilparahidroksibenzoato 0,025 g, išgryninto
vandens iki 50 ml.
Paskirtis
Atrajotojams, esant ūmiai putotai timpanijai, ir arkliams, sergantiems žarnų
meteorizmui, gydyti.
Naudojimas ir dozės

Galvijams

Atskiestas vandeniu preparatas buteliu supilamas per
burną. Tiesiai į prieskrandį pilamas per burnos-stemplės
zondą ar sušvirkščiamas tiesiai per pilvo sieną į didįjį
prieskrandį. Galvijui 25 ml TYMPASOL maišoma su 3-5 l
vandens.

Arkliams

Į storosios žarnos galvą preparatas švirkščiamas per pilvo
sieną.

Galvijui 25 ml TYMPASOL maišoma su 3-5 l vandens. Tokio kiekio pakanka 3-4 avims
ar ožkoms gydyti.
Išlauka
0 parų.
Gamintojas
Richter Pharma AG, Austrija
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PAPILDAI

KOBALTO CHLORIDO IR NATRIO CHLORIDO TABLETĖS
Pakuotė: 120 g, 1,2 kg
Sudėtis
1 tabletėje:
kobalto chloridas – 0,04 g, natrio chloridas – 0,96 g.
Paskirtis
Mineraliniai papildai būtina pašarų sudedamoji dalis, kobaltas – vienas iš
nepakeičiamųjų mikroelementų, aktyvina fermentus, yra fermentų, baltymų ir
hormonų sudedamoji dalis. Gerina gyvulių augimą, vystymąsi ir produkcijos kiekį.
Naudojimas ir dozės
Maišyti su pašaru.
Karvėms

1 – 2 tabletes, užtrūkusioms karvėms – 1 tab.

Veršeliams

Vyresniems nei 6 mėn. - 1 – 2 tab., penkiems veršeliams iki
6 mėn. - 1 – 2 tab.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Kilmės šalis: Lietuva
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PAŠARŲ PRIEDAI

PAPILDAI

TRIVITAMIN (VITAMIN-ADE VIT)
geriamas vitamininis papildas
Pakuotė: 100 ml
Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
vitamino A -10000 TV , vitamino D3 - 15000 TV, vitamino E - 20 mg, augalinio aliejaus
iki 1 ml.
Paskirtis
Tai vitaminų papildas, gerinantis produkcijos gyvulių ir paukščių mineralinių
medžiagų įsisavinimą, vaisingumo funkciją, organizmo augimą.
Naudojimas ir dozės
Maišyti su pašaru.
Galvijams

5 lašus.

Arkliams

4 lašus.

Veršiukams, kumeliukams

po 3 lašus.

Avims

2 lašus.

Kiaulėms

3 lašus.

Paršiukams, žąsims,
kalakutams, vištoms

po 1 lašą.

Lašiukus galima lašinti ant duonos ir sušerti gyvūnui, arba įlašinti į burną.
Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Kijevo vitaminų fabrikas, Ukraina
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PAPILDAI

CAL GEL
geriamasis gelis
Pakuotė: 400 ml
Sudėtis
kalcio chloridas ir magnio chloridas.
Pašariniai priedai / 400 ml:
3a821 vitaminas B1 3a821 100 mg, vitaminas B2 – riboflavinas-5´-fosfato esterio
mononatrio druska 40 mg, vitaminas B12 – cianokobalaminas 375 µg, E671
vitaminas D3 1 600 I.U., 3a700 vitaminas E ( α -tokoferilacetato mišinys) 200 mg
3a841 kalcio D pantothenatas 150 mg.
Analitinė sudėtis:
Žali baltymai 0,0 %, Kalcis 10,5 %, žali pelenai 29,6 %, Natris 2,5 %, žali riebalai 0,0 %,
magnis 1,3 %, žalia ląsteliena 0,0 %, drėgmė 59,2 %.
Paskirtis
Pašarų papildas melžiamoms karvėms, avims ir ožkoms, kuriems buvo diagnozuota
hipokalcemija arba kurie buvo gydyti nuo hipokalcemijos ankstesnės laktacijos metu, taip
pat gyvūnams, kuriems pasireiškė pirmieji hipokalcemijos požymiai.
Naudojimas ir dozės

Karvėms, avims, ožkoms

Gelis išspaudžiamas iš butelio ant liežuvio šaknies prieš 6–12
valandų iki laukiamo veršiavimosi / ėriavimosi. Antroji dozė
skiriama tuo pačiu laikotarpiu po veršiavimosi / ėriavimosi.
Praėjus 2–3 val. po kalcio injekcijos, rekomenduojama
trečioji dozė.

Nenaudokite Cal Gel gulintiems gyvūnams. Gerai suplakite prieš naudojimą.
Laikykitės rekomenduojamų normų.
Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Biochem, Vokietija
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PAŠARŲ PRIEDAI

PAPILDAI

KETO GEL
geriamasis gelis
Pakuotė: 400 ml
Sudėtis
Propilenglikolis ir natrio bikarbonatas.
Pašariniai priedai / 400 ml:
E672 vitaminas A 210 000 TV, 3a821 vitaminas B1 100 mg, vitaminas B2 kaip,
riboflavinas-5´-fosfato esterio mononatrio druska 40 mg, 3a841 kalcio-Dpantotenatas 150 mg, 3a315 niacinamidas 12 000 mg, 3a831 vitaminas B6 –
piridoksino hidrochloridas 15 mg, Vitaminas B12 kaip cianokobalaminas 375 µg,
E671 vitaminas D3 1 600 TV, 3a700 vitaminas E ( α -tokoferilacetato mišinys) 200 mg,
3a316 skruzdžių rūgštis 10 mg.
Analitinė sudėtis:
Žali baltymai 0,5 %, Natris 0,3 %, žali pelenai 0,1 %, Drėgmė 39,1 %, žali riebalai 0,0 %,
žalia ląsteliena 0,0 %.
Paskirtis
Pašarų papildas melžiamoms karvėms, avims ir ožkoms., pastebėjus išsekimą arba
ketozės simptomus.
Naudojimas ir dozės
Melžiamoms karvėms

400 ml 1–2 kartus per dieną.

Avims, ožkoms

100 ml 1–2 kartus per dieną.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Biochem, Vokietija
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PAPILDAI

KOLOSTRAN
geriamasis gelis
Pakuotė: 15 ml
Sudėtis
Augalinis aliejus ir riebalai (žemės riešutų aliejus), krekenų milteliai, riebalų rūgščių
(palmių) mono-, di ir trigliceridai, augalinis aliejus ir riebalai (medvilnės aliejus).
Paskirtis
Pašarų papildas veršeliams. Probiotinė pasta, turinti krekenų, vitaminų ir mikroelementų.
Naudojama ką tik atvestų veršelių imunitetui ir medžiagų apykaitos funkcijai stimuliuoti.
Naudojimas ir dozės

Veršeliams

Plastikiniais aplikatoriais naudojama pasta yra skirta
veršelio burnos ertmei. Pirma 15 ml dozė turi būti duodama
tuoj pat po krekenų vartojimo. Antroji dozė (15 ml) – 24 val.
laikotarpiu.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Biochem, Vokietija
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PAŠARŲ PRIEDAI

PAPILDAI

LACTIFERM ®FE 32 ml
Pakuotė: 80 ml
Sudėtis
Augalinis aliejus ir riebalai (žemės riešutų aliejus), kukurūzų krakmolas, riebalų
rūgščių (palmių) mono-, di- ir trigliceridai, augalinis aliejus ir riebalai (medvilnės
aliejus), dekstrozė.
Pašariniai priedai / l:
4b1708 Enterococcus faecium (NCIMB 11181) 1,32 x 1012 KSV, E672 vitaminas A 1
333 000 TV, E671 vitaminas D3 133 000 TV, 3a700 vitaminas E ( α - tokoferilacetato
mišinys) 6 600 mg , E1 Geležies (II) fumaratas 120 000 mg.
Analitinė sudėtis:
Žali baltymai 0,0 % Natris 0,0 %, žali pelenai 20,4 % Lizinas 0,0 %, žali riebalai 54,6%,
Metioninas 0,0 %, žalia ląsteliena 0,0 %
Paskirtis
Pašarų papildas paršeliams.
Naudojimas ir dozės
Pasta yra skirta paršelių burnos ertmei, naudojant tiesiogiai, kai buvo suvartotos
pirmosios krekenos.

Paršeliams

Galima naudoti 1–3 kartus iki 6-tos paršelio amžiaus
dienos. Esant ypatingiems atvejams (anemija), po 4–5 dienų
pertraukos galima naudoti dar kartą. Viena aplikatoriaus
dozė paršeliui per dieną sudaro 1,5 ml ir atitinka vieną
aplikatoriaus paspaudimą. Ūmių ar subklinikinių žarnyno
infekcijų atvejais (sukėlėjas Clostridia ir E. coli) geležies
pastos negalima naudoti. Rekomenduojamų normų būtina
laikytis.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Biochem, Vokietija
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PAPILDAI

LACTIFERM ® IMUNO
Pakuotė: 80 ml
Sudėtis
Augalinis aliejus ir riebalai (žemės riešutų aliejus), krekenų milteliai, riebalų rūgščių
(palmių) mono-, di ir trigliceridai, augalinis aliejus ir riebalai (medvilnės aliejus).
Pašariniai priedai / kg:
4b1708 Enterococcus faecium (NCIMB 11181) 2,0 x 1012 KSV, E672 vitaminas A 667
000 TV, 3a821 vitaminas B1 1 330 mg, vitaminas B12 kaip cianokobalaminas 20 000
µg, 3a300 vitaminas C 16 700 mg, E671 vitaminas D3 33 300 TV, 3a700 vitaminas E,
(α -tokoferilacetato mišinys) 6 670 mg, 3a315 niacinamidas 1 330 mg.
Analitinė sudėtis :
Žali baltymai 17,5 %, Natris 0,1 %, žali pelenai 6,9 %, Lizinas 2,5 %, žali riebalai 63,1%,
metioninas 0, 4 %, žalia ląsteliena 0,0 %.
Paskirtis
Pašarų papildas paršeliams.
Naudojimas ir dozės
Pasta yra skirta paršelių burnos ertmei, naudojama tiesiogiai, kai tik buvo suvartotos
pirmosios krekenos.

Paršeliams

Pirmomis paršelio amžiaus dienomis galima šį produktą
naudoti 1–3 kartus per dieną. Vyresniems paršeliams
rekomenduojama duoti 1–2 kartus per dieną. Viena
aplikatoriaus dozė sudaro 1,5 ml ir atitinka vieną
aplikatoriaus paspaudimą.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Biochem, Vokietija
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PAŠARŲ PRIEDAI

PAPILDAI

LACTIFERM ® VIT 32 ml
Pakuotė: 80 ml
Sudėtis
Augalinis aliejus ir riebalai (žemės riešutų aliejus), dekstrozė, kukurūzų
krakmolas,
Riebalų
rūgščių
(palmių)
mono-,
diir
trigliceridai,
augalinis aliejus ir riebalai (medvilnės aliejus). Pašariniai priedai / kg:
4b1708 Enterococcus faecium (NCIMB 11181) 1,2 x 1012 KSV , E672 vitaminas A 1 212
000 TV , 3a821 Vitaminas B1 1 200 mg , vitaminas B12 – cianokobalaminas 18 µg,
3a300 Vitaminas C 15 200 mg , E671 vitaminas D3 121 000 TV , 3a700 Vitaminas E
( α - tokoferilacetato mišinys ) 6 100 mg, 3a315 niacinamidas 1 200 mg.
Analitinė sudėtis:
Žali baltymai 0,1 %, Natris 0,0 %, žali pelenai 5,0 %, Lizinas 0,0 %, žali riebalai 62,4 %,
metioninas 0,0 %, žalia ląsteliena 0,0 %.
Paskirtis
Pašarų papildas veršeliams ir paršeliams.
Naudojimas ir dozės
Plastikiniais aplikatoriais pasta yra išspaudžiama į burnos ertmę. Viena dozė (1,5 ml)
atitinka žymeklio perstūmimą per vieną skalės padalą.

Veršeliams, paršeliams

Pirmąją dozę veršeliai turi gauti tuoj po gimimo;
paršeliai – po pirmojo krekenų suvartojimo. Pirmosiomis
dienomis galima produkto duoti kelis kartus: paršeliams
1–2 kartus per dieną, o veršeliams 3–4 kartus per dieną.
Vėlesnėse auginimo stadijose pastos galima duoti kas
3–4 dienas.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Biochem, Vokietija
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PAPILDAI

RUMINATORIO - H
milteliai
Pakuotė: 100 g
Sudėtis
Saccharomyces cerevisiae, kobalto, kalcio propionato, gencijono šaknies miltelių,
dehidruotų alaus mielių. Analitinės sudėtis: 26 proc. pelenų, 9 proc. bendrų baltymų,
1 proc. riebalų ir 19 proc. ląstelienos.
Paskirtis
Melžiamų karvių ir penimų veršių sutrikusioms virškinimo funkcijoms normalizuoti.
Naudojimas ir dozės
Melžiamoms karvėms,
penimiems veršiams

Milteliai šeriami su kombinuotais pašarais ar girdomi
sumaišyti su 1 L. šilto vandens. Suaugusiam galvijui skiriamas
vienas pakelis (100 g) per dieną.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Laboratorios Hipra S.A., Ispanija
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PAŠARŲ PRIEDAI

PAPILDAI

FERMACTIV
milteliai
Pakuotė: 150 g
Sudėtis
Nugriebto pieno milteliai, kalcio karbonatas. Cheminė analizė: žali baltymai 31;
neapdoroti aliejai ir riebalai 0,8; žalia ląsteliena 1,5; žali pelenai 12; natris 0,4; lizinas
2,6; metioninas 0,6.
Paskirtis
Pašarų papildas veršeliams, kiaulėms, paršeliams, šunims ir katėms.
Naudojimas ir dozės
Tam , kad pieno rūgšties bakterijos užtikrintų greitą žarnyno mikrofloros apsaugą,
produktą reikia pradėti šerti kuo ankstyvesniame amžiuje.

Veršeliams

Iki 6 mėn. amžiaus veršeliui: 10 g miltelių 50 kg kūno svorio
per parą 2-3 savaites keičiant laikymo patalpas ar gyvūnui
nerimaujant dėl pvz., pašaro pakeitimo, pergabenimo,
karščio ar pan. Pakartotinai šerti galima kiek reikia, ne
trumpiau kaip 1 sav.

Paršeliams

Maždaug 35 kg sveriančiam paršeliui: 5 g miltelių 20 kg kūno
svorio per parą, pradedant šerti likus savaitei iki atjunkymo
ir naudojant dar savaitę po to.

Penimoms, veislinėms
kiaulėms

10 g miltelių gyvūnui per parą 2-3 sav. iš eilės pervarant
į kitas patalpas ar gyvūnui nerimaujant dėl pvz. pašaro
pakeitimo , pergabenimo, karščio ar pan. Veislinei kiaulei:
10 g. miltelių gyvūnui per parą, šerti pradėti likus 2 sav. iki
apsiparšiavimo ir 1 sav. po jo, taip pat ir žindymo laikotarpiu.

Šunims, katėms

Žarnyno mikroflorai, ypač jaunų gyvūnų, sureguliuoti keičiant
ėdalą bei gyvūnui narimaujant, miltelius reikia įmaišyti į
ėdalą ne trumpiau kaip 1-2 savaites ar, jei reikia - netgi ilgiau.
Šuniui - 1,5-5 g per parą; katei - 1,5 g per parą. 1 nubrauktas
arbatinis šaukštelis = maždaug 1,5 g. 1 nubrauktas valgomasis
šaukštas = maždaug 5 g.

Išlauka
Žr. informaciniame lapelyje.
Gamintojas
Richter Pharma AG., Austrija
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NUTRIFIZZ
tabletės N 2
Sudėtis
Pašarų papildas paršeliams ir veršeliams.
Gamintojas
Nutrifeed, Olandija

ŽUVIES TAUKAI
Pakuotė: 0,9 l, 1,8 l
Sudėtis
Pašarų papildas paršeliams ir veršeliams.
Gamintojas
Lietuva

KALCIFOSTILIS
tirpalas (gelis)
Pakuotė: 0,48 l
Sudėtis
Mineralinis pašarų papildas karvėms.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva

KALCILIS MAG
peroralinis gelis
Pakuotė: 0,48 l
Sudėtis
Pašarų papildas galvijams.
Gamintojas
Ruvera, Lietuva
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