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Дорогі друзі,

Ви тримаєте в руках журнал Bioveta News 2017, створений завдяки співпраці материнської 
компанії «Bioveta, a.s, Івановіце на Гане,», Чеська Республіка, та її дочірньої організації — фірми 
«Біовета Україна». «Bioveta,a.s.» — провідний виробник вакцин, ліків та інших препаратів як для 
тваринницьких господарств, так і для домашніх тварин. Компанія випускає близько 
200 продуктів, понад 60 з яких зареєстровано в Україні. Щороку її асортимент поповнюється. Не 
є винятком і цей рік, коли ми зареєстрували на українському ринку продукти Лецирелін 
(Lecirelin), Лінеомам ЛЦ (Lineomam LC), Інтрамар ЛЦ (Intramar LC). Я щиро сподіваюся, що нові 
вироби будуть успішними й доведуть свої переваги — так само, як уже впроваджені продукти 
компанії «Біовета» знайшли своє місце у тваринницькій і ветеринарній практиці.
На наступних сторінках Ви знайдете загальну інформацію про вироби, гормональні схеми 
і графіки вакцинації за певними видами тварин. Йдеться лише про основний асортимент 
продуктів, адже всі вироби нам не вдалося вмістити в журналі. Якщо Ви бажаєте дізнатися 
більше, заходьте на нашу веб-сторінку www.bioveta.cz, де Ви знайдете інформацію й українською 
мовою, а також дізнаєтеся про вже проведені та майбутні тренінги, конгреси й акції «Біовета 
Україна». Ми для Вас працюємо безпосередньо в Україні, де маємо мережу регіональних 
менеджерів, які, будучи самі фахівцями-ветеринарами, допоможуть Вам у проблемних 
ситуаціях, завжди дадуть гарну пораду й порекомендують оптимальне рішення. Звертайтеся до 
нас без жодних вагань!
Акцент на якості продукції, інновації в портфоліо виробів та інвестиції на заводі в Чехії слугують 
передумовою для невпинного розвитку компанії. Зрештою, наступного року ми відзначатимемо 
круглу дату — 100-річчя від заснування!
Цілковитої задоволеності продуктами «Біовета» Вам бажає

Їржі Неужіл
Генеральний директор ТОВ "Біовета Україна"
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Гастроінтестинальні захворювання новонароджених телят.
Перорально. Дозу розчинити у приблизно 200 мл молозива, води 
або чаю, нагріти до температури 25 – 30 �C.
Рекомендується не поєднувати з іншими антибіотиками вузького 
спектру та з препаратами, що містять антибіотики групи пеніцилінів.

Якщо ви випадково проковтнете препарат,  не викликайте 
блювання. Сполосніть ротову порожнину. Випийте достатню 
кількість води. У разі появи небажаних симптомів, зверніться за 
медичною допомогою.
 
Якщо концентрований препарат потрапить на шкіру, негайно 
промийте уражені місця достатньою кількістю води. Зніміть 
забруднений одяг та взуття. У разі появи небажаних симптомів за 
медичною допомогою.

Якщо концентрований препарат потрапить у очі, негайно промийте 
очі достатньою кількістю води, у т.ч. під повіками. Під час 
промивання тримайте очі розплющеними. У разі появи небажаних 
симптомів, зверніться за медичною допомогою.

ПРЕПАРАТ ГАММАВІТ БІО ОДНОЧАСНО ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАДХОДЖЕННЯ 
ВІТАМІНУ Е, НЕСТАЧА ЯКОГО НА ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМАХ 

Є ПОРІВНЯНО ВИСОКОЮ

Нові методи та технології, які вдало 
доповнюють надходження антитіл з 
молозивом, допомагають подолати 
критичний перинатальний період. 
Препарат Гаммавіт Біо здатний у разі 
отримання молозива із запізненням 
чи молозива з низьким рівнем 
антитіл IgG або у телят після затяжних 
пологів обмежити ризик виникнення 
ускладнень, зокрема проносів чи 
бактеріального сепсису.

1 Г ПРЕПАРАТУ МІСТИТЬ: 

Tetracyclini hydrochloridum 30 мг

Immunoglobulinum bovinum 20 мг, 

Tocoferoli alfa acetas 1,2 мг

Re�noli acetas 8 000 IU. 

РОЗМІР УПАКОВКИ: 25 г

Препарат, що допомагає успішно подолати період ризику 
в житті телят!

ПОКАЗИ:
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Питаннями шлунково-кишкових і респіраторних 
інфекцій практичний ветеринарний лікар займається 
часто у господарствах із розведення дійних корів, 
у  м'ясної  великої  рогатої худоби з  випасним 
утриманням ці проблеми трапляються рідко. Напевно, 
саме тому я попросив д-ра ветеринарної медицини 
Івана Студецького поділитися його досвідом 
вирішення цієї ситуації. Колега Студецький працює 
в районі Брунтал і займається переважно практичною 
ветеринарною допомогою у господарствах із 
розведення великої рогатої худоби і свиней.

Спочатку прошу Вас, пане докторе, коротко 
охарактеризувати господарство, про яке ми сьогодні 
будемо розмовляти.

Йдеться про звичайне господарство з розведення м'ясної 
великої рогатої худоби, що нараховує приблизно 
500 голів, переважно гібридів породи Шароле. Тварини 
перебувають на пасовищах цілий рік, лише зимою 
підкормку проводять в старому хліву для вирощування 
молодняка великої рогатої худоби. Oбіг череди закритий, 
закуповуються лише племінні бики відповідно до 
потреби. Тобто племінне розмноження є природне 
і сезонне, злучка запланована таким чином, щоб корови 
телилися від березня до травня. У череді не вживалися 
жодні профілактичні засоби і дегельмінтизація.

Коли з'явилися проблеми зі здоров'ям і в якій саме 

формі?

Певна частота респіраторних захворювань і проносів 
спостерігалася і в попередні роки, але вони не становили 
великої проблеми. Допомога телятам надавалася 
індивідуально з цілком задовільними результатами. 
Ситуація різко погіршилася в 2012 році. Більшість телят 
мала проносні або респіраторні розлади, причому 

Рекомендовані схеми 
вакцинації великої 
рогатої худоби 

MVDr. Ivan Studecký

протягом 1–2 днів після народження. Зрозуміло, 
у багатьох телят спостерігалися прояви обох синдромів. 
Реакція на лікування була також значно гірша. 
З препаратів компанії «Біовета» я застосовував 
АМОКСИЦИЛІН Біовета ЛА, який мав певний ефект, 
добре себе зарекомендував і препарат ГАММАВІТ Біо, 
призначений для перорального вживання відразу після 
народження з метою підвищення пасивного імунітету. 
Для встановлення точного діагнозу проводилися 
повторні розтини в Державному інституті ветеринарії 
в  Оломоуці з  подальшими бактеріологічними 
дослідженнями. В мазках з носу були ізольовані бактерії 
Pasteurella multocida і Mannheimia haemoly�ca, 
з кишечника переважно гемолітичні штами E. coli. 
В ірусолог ічне  і  серолог ічне  досл ідження  не 
проводилося.  Сезон 2012 закінчився втратою 
приблизно 20 % телят, що мало за наслідок дуже 
несприятливі економічні показники у господарстві. 

На цьому етапі ми вже спілкувалися стосовно інших 
можливих дій, якою була Ваша кінцева позиція?

Власникові, зрозуміло, було вкрай потрібно отримати 
від мене якесь рішення, тому що результати 2012 року 
були неприйнятні. На підставі клінічних симптомів, 
лабораторних результатів і різних консультацій восени 
2012 року я запропонував тваринникові рекомендоване 

Вами профілактичне щеплення вакцинами Колібін РК 
Нео і БіоБос Респі 4. Мета полягала у вакцинації тільних 
тварин і покращенні за рахунок колострального 
імунітету стану здоров'я телят після народження. Від 
вакцини Колібін РК Нео я очікував (шляхом вакцинації 
корів у  високих строках т ільності)  утворення 
колострального імунітету у телят проти E. coli, рота- і 
коронавірусів як потенційних головних збудників 
проносних захворювань в неонатальному періоді.  

„СМЕРТНІСТЬ ТЕЛЯТ ВЖЕ ЧЕРЕЗ РІК 

ЗНАЧНО ЗНИЗИЛАСЯ”, – 

ПІДТВЕРДИВ Д-Р ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІВАН СТУДЕЦЬКИЙ 

Д-р ветеринарної медицини Іван Студецький:
«Я вмію захищати телят від інфекційних 
захворювань»
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*) Якщо в господарстві не розпочата вакцинація вакциною БіоБос Респі 2 інтраназал, можна скористатися вакциною БіоБос Респі 3 або 4 
самостійно, бажано з 8-тижневого віку. 

Рекомендована схема вакцинації вакцинами для охорони телят проти   БіоБос Респі
найсерйозніших збудників респіраторного синдрому великої рогатої худоби

ОБИДВІ ВАКЦИНИ, КОЛІБІН РК НЕО 
І БІОБОС РЕСПІ 4, ЗАСВІДЧИЛИ СВОЇ 

ПЕРЕВАГИ, БЕЗУМОВНО, Я МОЖУ 
ЇХ РЕКОМЕНДУВАТИ КОЛЕГАМ 

І В ГОСПОДАРСТВАХ З ВИПАСНИМ 
УТРИМАННЯМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ.

Вакцина Вміст Вік 
теляти

 Доза Спосіб 
введення Імунітет Примітка

Колібін РК Нео, 
(Kolibin RC Neo)

БіоБос Респі 3

БіоБос Респі 4

Pотавірус ВРХ, інактивований,   
Kоронавірус ВРХ, інактивований,   
Escherichia coli, 3 ентеропатогенні 
штами, інактивовані    

Вірус BRSV інактивований, 
Вірус PI-3 інактивований, 
Mannheimia haemoly�ca 
інактивована

Вірус BRSV інактивований, 
Вірус PI-3 інактивований, 
Вірус BVD інактивований, 
Mannheimia haemoly�ca 
нактивована

Тільних корів 
двічі з інтервалом 
21 день, а саме 
за 7-5 тижнів 
та 4-2 тижні перед 
очікуваним 
отелом 

3 місяці *) 

3 місяці *) 

2 мл  

2 мл  

2 мл  

внутришньом'язево  

підшкірно з 
ревакцинацією 
через 3 тижні 

підшкірно з 
ревакцинацією 
через 3 тижні
 

перші 2-4 тижні 
життя телят. 

щонайменше 
6 місяців після 
ревакцинації 

щонайменше 
6 місяців після 
ревакцинації 

Для активної імунізації нетелей 
та тільних корів з метою передачі 
телятам пасивного імунітету, 
iмунітет у телят, які вживають 
молозиво природним шляхом від 
вакцинованих корів 

Вакцинація рекомендована 
для застосування після введення 
БіоБос Респі 2 в господарствах, 
вільних від BVD інфекції  

Вакцинація рекомендована для 
застосування після введення 
БіоБос Респі 2 в господарствах з 
підтвердженою наявністю BVD 
інфекції 

БіоБос Респі 4 можна застосовувати як 
у корів, так і у телят двотижневого віку 
для захисту проти інфекції BRSV, PI 3, 
BVD і Mannheimia haemoly�ca, тобто 
знов-таки частково підтверджених 
і частково передбачуваних збудників 
респіраторних захворювань телят 
у господарстві. 

Якими були Ваші подальші конкретні 
дії?

Тваринник із запропонованою схемою 
вакцинації погодився, незважаючи на 
те, що вакцинація і ревакцинація усієї 
череди обома вакцинами означала 
значне фінансове завантаження. Далі 
потрібно було встановити прийнятний 
термін, тому що обидві вакцини мають 
вводитися за 6 тижнів до отелення 
з ревакцинацією через 3 тижня. Цієї 
рекомендованої схеми у випасної 
великої рогатої худоби дотриматися 
н е р е а л ь н о .  Те р м і н и  в а к ц и н а ц і ї 
і ревакцинації були вибрані таким 
чином, щоб перші корови телилися 
через 1–2 тижні після ревакцинації. 
Обидві вакцини я вводив одночасно. 
Колібін РК Нео – в сідничний м'яз, 
а БіоБос Респі 4 підшкірно за лопаткою, 
зрозуміло, в рекомендованій дозі 2 мл.

А тепер найголовніше, які були результати?

Мушу сказати, що відразу після перших отелень дуже обнадійливі. Обидва 
синдроми спостерігалися і в подальшому, але вже тільки у старших телят, 
приблизно у 2–3-тижневих. Телята також краще реагували на індивідуальну 
терапію. Загальні втрати за 2013 рік коливалися близько 7 – 8 %. Як і раніше, цей 
результат не був ідеальним, але значно кращим, ніж результат попереднього 
року. 

Яка є Ваша підсумкова оцінка?

Обидві вакцини, Колібін РК Нео і БіоБос Респі 4, засвідчили свої переваги, 
безумовно, я можу їх рекомендувати колегам і в господарствах з випасним 
утриманням великої рогатої худоби. Вважаю, що кінцевий ефект найкраще 
підтверджує ставлення тваринника, який вже на наступний сезон 2014 року сам 
звертався стосовно повторної вакцинації. В рамках ревакцинації вона обійшлася 
вже суттєво дешевше. Дві дози вакцини були потрібні лише у телиць. З 2014 року 
ми продовжуємо застосовувати щороку описану схему вакцинації і завдяки 
цьому підтримуємо нормальну епідеміологічну ситуацію в череді. Втрати телят, 
таким чином, вдається утримувати дійсно на мінімальному рівні.
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ПЕРЕВАГИ ВАКЦИНИ КОЛІБІН РК Нео:

•  Містить більш високу концентрацію антигенів 

в одиниці об'єму

• Масляний ад'ювант у значній мірі потенціює дію 

антигенів на імунну систему вакцинованої тварини

•  Вакцинаційна доза лише 2 мл

•  Уведення препарату зручне – внутрішньом'язове

•  Завдяки дуже доброму всмоктуванню інокуляту в місці 

введення вакцини КОЛІБІН РК Нео не утворюється 

набряк

•  Імуногенність вакцини висока, як було доведено вже 

при доклінічних дослідженнях на лабораторних 

тваринах і далі при клінічних дослідженнях на цільових 

тваринах

Вакцина КОЛІБІН РК Нео призначена для імунізації 

тільних корів, нетелів і корів у господарствах 

заражених або таких,  що зазнають ризику 

виникнення гастроентеритів новонароджених телят 

вірусної (бичачий ротавірус і коронавірус) або 

бактеріальної етіології (ентеропатогенна E. coli).

Вакцинація тільних нетелів і корів індукує синтез 

специфічних колостральних антитіл до вірусних 

і бактеріальних антигенів, вміщених у вакцині. Телята-

сисунці захищені колостральним і лактогенним шляхом від 

інфекцій протягом перших 2 – 4 тижнів життя. У телят, що 

вигодовують молозивом, отриманим від вакцинованих 

корів, пасивний імунітет проявляється після початку годівлі 

молозивом і зберігається аж до її закінчення (тобто 

протягом перших 2– 3 тижнів життя). Таким чином, 

використання вакцини КОЛІБІН РК Нео є високоефек-

тивним сучасним способом захисту новонароджених 

телят від найчастіших шлунково-кишкових інфекцій.

Для створення імунітету невакцинованих корів або 

тільних нетелів вакцинують:

•  двічі з інтервалом в 21 день ( за 7 – 5 тижнів 

і 4 – 2 тижня до очікуваного отелення)

• наступні вакцинації проводяться один раз 

(за 4 – 2 тижні до кожного наступного отелення)

• вакцина вводиться внутрішньом'язово, найкраще 

в сідничний м'яз

У неімунізованих чередах захворюваність досягає 70 %, а смертність – 15 %

Надійний захист новонароджених телят від інфекцій шлунково-
кишкового тракту за допомогою вакцини «КОЛІБІН РК Нео»
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БіоБос Респі 3  

БіоБос Респі 4  

Інактивована вакцина проти респіраторних інфекцій 
великої рогатої худоби (BRSV, PI3, BVD 
і M. haemoly�ca) 

містить інактивовані патогени респіраторно-синцитіального 
вірусу ВРХ, вірусу парагрипу-3, пастерельозу (серотип А1) 
та інактивований вірус діареї ВРХ з метою зменшення 
інфекції і пригнічення його імуносупресивного впливу

Вакцинація телят з раннього віку від найсерйозніших збудників респіраторного 
синдрому великої рогатої худоби вакцинами серії БіоБос Респі

Інактивована вакцина проти респіраторних інфекцій 
великої рогатої худоби (BRSV, PI3 і M. haemoly�ca)

містить інактивовані патогени респіраторно-синцитіального 
вірусу ВРХ, вірусу парагрипу-3 та пастерельозу (серотип А1)

Рекомендовані схеми вакцинації 
великої рогатої худоби

Колібін РК НеоКолібін РК Нео Кolibin RС Neo

Bакцина інактивована проти колібактеріозу, 
ротавірусної та коронавірусної інфекцій великої 
рогатої худоби

 Містить інактивований ротавірус ВРХ, коронавірус ВРХ  
інактивовані ентеропатогенні штами Escherichia coli 
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інтрамаммарний розчин для великої рогатої худоби
Лінкоміцин (Lincomycinum ut hydrochloridum)
Неоміцину сульфат (Neomycini sulfas)

ЛІНЕОМАМ ЛЦ (LINEOMAM LC)

інтрамаммарна суспензія
Амоксицилін, клавуланова кислота, преднізолон

ІНТРАМАР ЛЦ ІНТРАМАР ЛЦ (INTRAMAR LC) (INTRAMAR LC) ІНТРАМАР ЛЦ (INTRAMAR LC) 

ПОВНА Й ЕКОНОМІЧНО ПРИВАБЛИВА 
ПРОТИМАСТИТНА ПРОГРАМА КОМПАНІЇ "БІОВЕТА" 
ДЛЯ ДІЙНИХ КОРІВ У ПЕРІОД ЛАКТАЦІЇ

ГАМАРЕТ 

Активні речовини в одному аплікаторі об'ємом 4,5 мл:
Амоксицилін (amoxicillinum trihydricum) 200мг
Клавуланова кислота (calii klavulanas) 50мг, 
преднізолон 10мг

унікальний спектр дії субстанцій, що містяться у препараті, проти 
найпоширеніших збудників інфекційних маститів із числа G+ та G– 
бактерій включно зі штамами, що продукують фермент β-лактамази 

протизапальна дія преднізолону забезпечує зменшення болючості 
і набряків та полегшує ретельне видоюння ураженої частки

Активні речовини в одному аплікаторі об'ємом 10 мл:
Лінкоміцину гідрохлорид 330 мг
Неоміцину сульфат 100 000 МО

Поєднання двох антибіотиків забезпечує бактеріостатичний ефект щодо 
більшості   поширених патогенів молочної залози і, крім того, 
бактерицидний ефект проти золотистого стафілокока (Staphylococcus 
aureus) та кишкової палички (Escherichia coli)

лікарська форма водного розчину дає змогу для винятково успішного 
проникнення активних речовин у великі ділянки паренхіми молочної 
залози

Активні речовини в одному аплікаторі об'ємом 10 мл: 
Моногідрат прокаїну бензилпеніциліну   100 мг
Неоміцину сульфат       102 000 МО
Дигідрострептоміцину сульфат     91 250 МО
Новобіоцин натрію      100 мг
Преднізолон       10 мг    

високоефективна комбінація чотирьох антибіотиків із протизапальним 
преднізолоном

відмінний ефект проти найпоширеніших патогенних мікроорганізмів молочної 
залози з групи G + мікроорганізмів, зокрема стафілококів та стрептококів

вміст новобіоцину діє бактерицидно та бактеріостатично на L-форми 
коккоподібних бактерій, які можуть потенційно ставати стійкими, наприклад, 
до пеніциліну, і таким чином виживати й надалі в паренхімі молочної залози = 
субклінічне "бацилоносіння"

Розмір пакування: 24 × 10 мл
Короткий період виведення 
з організму: 
молоко: 84 години, м'ясо: 3 дні

Розмір пакування: 24 × 10 мл
Короткий період виведення 
з організму: 
молоко: 72 години, м'ясо: 7 днів

Розмір пакування: 24 × 4,5 мл
Короткий період виведення 
з організму: 
молоко: 84 години, м'ясо: 7 днів

інтрамаммарна суспензія

(GAMARET) 
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 клінічно перевірена висока ефективність проти 
серйозних патогенів, що вражають молочну 
залозу

 ефективний і проти коліформних маститів

 застосування у формі водного розчину 
уможливлює виняткову проникність дійових 
речовин у паренхиму молочної залози

 повністю порівнянний період очікування 
з конкурентним препаратом на ринку:
 молоко: 84 годин
 м'ясо: 3 дні

 зручне введення в ушкоджену частку

 препарат упакований в картонну коробку,
що містить аплікатори об'ємом 10 мл 
у кількості 24 шт.

 компонент паковання – серветки для 
дезінфекції 24 шт., зволожені 65%-м 
розчином ізопропілового спирту для 
очищення дійок 

 унікальна ціна

СПОСІБ ПРАКТИЧНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ 

 перед застосуванням вміст 
злегка збовтати 

 безпосередньо перед 
застосуванням тримати 
аплікатор канюлею вгору 
і в цьому положенні зняти 
з канюлі ковпачок

 вводити завжди відразу після 
повного видоювання 
ушкодженої частки

 спочатку очистити і 
продезінфікувати кінець дійки 
доданою серветкою

 ввести весь вміст одного 
аплікатора в ушкоджену частку

 після цього промасажувати 
частку у напрямку від молочної 
цистерни вгору до кожної 
ушкодженої частки

 вводять завжди щонайменше 
3 дози з 12-годинним 
інтервалом

Препарат для інтрамаммарного 

лікування маститів у дійних корів 

з широким спектром дії проти 

найчастіших і найсерйозніших збудників 

інфекційних маститів великої рогатої 

худоби, зокрема Staphylococcus aureus 

і Escherichia coli

НОВИНКА
НОВИНКА

Аплікатор об'ємом 10 мл містить комбінацію двох ефективних антибіотиків

НОВИНКА ЛІТА 2017

Лінкоміцин (330 мг) і Неоміцин (100 000 МО)
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•   перед застосуванням аплікатор ретельно збовтати – рівномірна консистенція суспензії

•   приготувати марлевий тампон, змочений у спиртобензиновій суміші, або одноразову дезінфікуючу серветку

•   негайно після зняття доїльного апарата з молочної залози продезінфікувати устя дійкового каналу

•   зняти ковпачок з канюлі аплікатора й обережно вставити в дійковий канал

•   швидко видавити весь вміст аплікатора в оброблювану чверть

•   притримати кінець дійки стиснутими двома пальцями й помасажувати основу чверті вимені

Практичні рекомендації з правильного застосування і досягнення максимального ефекту лікування:

ГАМАРЕТ (GAMARET) 

ЕКОНОМІЧНИЙ
• каренція для молока становить лише 72 години 
(3 дні, 6 доїнь) = значне зниження фінансових втрат 
при реалізації молока на ринку = (у порівнянні 
конкурентні препарати на ринку – 108 годин, 
9 доїнь)

ЕФЕКТИВНИЙ
• високоефективна неподразлива комбінація 
чотирьох антибіотиків пеніцилін + стрептоміцин 
+ неоміцин + новобіоцин з преднізолоном, 
що має протизапальну дію

• виняткова ефективність щодо грампозитивних 
мікроорганізмів – стафілококів і стрептококів

• завдяки вмісту новобіоцину діє й на т. зв. 
L-форми, які можуть ставати потенційно 
резистентними, наприклад, до пеніцилінів 
і персистувати в паренхімі молочної залози – 
субклінічне бацилоносійство

ШВИДКИЙ І ЗРУЧНИЙ
• якісний носій забезпечує швидке 
транспортування активних речовин у паренхіму 
молочної залози через дуже короткий час після 
введення, виконаного відповідно до 
рекомендацій виробника

У такий спосіб забезпечується максимально повний розподіл лікарського засобу  

в ураженій чверті за допомогою механічного впливу – знижений тиск в залозі через 
короткий час після закінчення доїння в комбінації з масажем

ПОЗБАВЛЯЄ МОЛОЧНУ ЗАЛОЗУ Й ВІД L-форм БАКТЕРІЙ

інтрамамарна суспензія



новинкановинка
Лецирелінум

BIOVETA, a. s. розширює асортимент гормональних 
препаратів для господарств із розведення великої 
рогатої худоби

Спираючись на успішний багаторічний досвід ветеринарних лікарів, що 
працюють у господарствах із розведення великої рогатої худоби 
з нашими гормональними препаратами на основі ін'єкційних 
простагландинів F2a (зокрема, Oestrophan, Remophan, Estron), 
сироваткового гонадотропіну (Sergon 500 IU) та окситоцинового 
продукту (Oxytocin Bio), пропонуємо черговий новий продукт, що 
належить до групи релізинг-гормонів гонадотропіну (GnRH) із вмістом 
активної речовини lecirelinum. 

Лецирелін є синтетичним супераналогом GnRH. Це, по суті, штучно 
виготовлений нейрогормон, який в організмі продукують нервові 
клітини гіпоталамуса. З хімічного погляду йдеться про коротколанцюгові 
пептиди з низькою молекулярною масою, що не мають видової 
специфічності. Нейрогормони гіпоталамусу регулюють діяльність 
гіпофізу і поділяються на рілізінг-гормони (releasing) та інгібуючі 
гормони (inhibi�ng). Лецирелін, що належить до першої групи, після 
введення виконує функцію запуску творення ендогенного 
лютеїнізуючого гормону (LH). У такий спосіб він діє на статевий цикл – 
шляхом інтенсивного впливу на зростання і дозрівання фолікулів 
у яєчниках з подальшим початком повноцінної тічки. Завдяки структурі 
синтетичного декапептиду його біологічна ефективність значно 
підвищилася – до 240 хвилин, забезпечуючи у такий спосіб подовжений 
ефект під час вироблення LH. Шляхом зміни послідовності амінокислот 
під час синтетичного виробництва було досягнуто також вищої 
метаболічної стійкості речовини та посилення фармакологічного 
ефекту.

Показання до застосування:
•   кістозна дегенерація яєчників із 
    супровідним анеструсом або 
    німфоманією
 – профілактика порушень овуляції та 
    синдрому кісти яєчника 
•   перегули (нерегулярні цикли 
 – короткі невиразні або, навпаки, 
    подовжені цикли) – фолікулярна 
    атрезія та анеструс 
•   профілактика ембріональної  
    смертності 
•   біотехнічні
 – уточнення терміну овуляції
 – поліпшення умов для зачаття під  
    час штучного запліднення
 – синхронізація овуляції після 
    синхронізації тічки 
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Наші гормональні препарати у ще досконалішій комбінації тепер можуть успішно застосовуватися і в рамках 
сучасних методів керування репродукцією у високопродуктивних господарствах із розведення молочних корів за 
методиками OVSYNCH та PRESYNCH:

1. OVSYNCH:

а) тільки для молочних корів через 60 днів після пологів зі слабкою, невиразною або відсутньою тічкою

 масове застосування для всього стада між 85 та 100 днем після пологів, незалежно від попередньої тічкиб)

день 0   

день 1  

день 7  

день 9 

день 10  

 1-а ін'єкція GnRH: ЛЕЦИРЕЛІН Біовета inj. 1–2 мл в/м

 ін'єкції вітамінів: ADE vit. inj. 5–10 мл – в/м 

ін’єкція PGF 2α: ЕСТРОФАН  inj. 2 мл в/м

2 ін’єкція GnRH: ЛЕЦИРЕЛІН Біовета inj. 1–2 мл в/м
(30 -48 годин після введення Oestrophan inj.)

осіменіння без контролю і врахування тічки 
[8-24 години після другої ін'єкції Lecirelin Bioveta inj.]

 2. PRESYNCH: регулювання усього післяпологового періоду від отелення до запліднення

День 0 (отелення)

Підтримка раннього післяпологового періоду – упродовж 24 годин 
після пологів масово: OXYTOCIN BIO inj. 4–8 мл в/м

14-й день після пологів (п.п.)
ін’єкція PGF 2α: ЕСТРОФАН  inj. 

2 мл в/м

PRESYNCH *)

28-й день п.п. = день 0 
ін’єкція PGF 2α: ЕСТРОФАН  inj. 
2 мл в/м

42-й день п.п. = 14-й день 
ін’єкція PGF 2α: ЕСТРОФАН  inj. 
2 мл в/м

54-й день п.п. = 26-й день

61-й день п.п. = 33-й день

63-й день п.п.  = 35-й день

ОСІМЕНІННЯ 

63-й день п. п. = 35-й день 
або
64-й день п. п. = 36-й день 

ін’єкція GnRH: ЛЕЦИРЕЛІН Біовета inj. 
1-2 мл в/м

ін’єкція PGF 2α: ЕСТРОФАН  inj. 
2 мл в/м

ін’єкція GnRH: ЛЕЦИРЕЛІН Біовета inj. 
1-2 мл в/м

Осіменіння без контролю тічки

 через 8-24 годин після ін'єкції 

ЛЕЦИРЕЛІН Біовета Inj.

*) Початок гормональної синхронізації можна перенести на тиждень (тобто на 35-й день після отелення), і тоді решта операцій 
також посувається на згаданий інтервал.
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Нове на ринку ЛЕЦИРЕЛІН 



Лецирелін Біовета 0,025 мг/мл – це 
препарат:
 з активною речовиною lecirelinum 

(LHRH), перевіреною упродовж 
багаторічної практики 
застосування

 із широким спектром 
застосування під час лікування 
репродуктивних розладів великої 
рогатої худоби 

 з можливістю включення до 
сучасних репродуктивних 
методик на великих фермах

 із внутрішньом'язовим 
введенням – дозування 
0,025 – 0,100 мг 

 з нульовою каренцією
 з гарантією якості продукту згідно 

з належною виробничою 
практикою (GMP) 

 з широким асортиментом тари 
= скляні ампули 10 х 2 мл, 
скляний флакон 1 х 10 мл, 
пластиковий флакон 1 х 50 мл
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Нове на ринку ЛЕЦИРЕЛІН 

Синхронізацію тічки у великих групах корів можна 
також провадити після попереднього цільового 
обстеження групи як вручну (досвідченим 
практиком), так і з використанням УЗД статевих 
органів, головним чином, яєчників. Останній варіант 
кращий. Для всіх тварин, у яких на яєчнику ми 
діагностуємо, крім жовтого тіла, щонайменше один 
фолікул розміром близько 1 см (8–14 мм), 
стандартно застосовуємо Естрофан розчин для 
ін'єкцій в дозуванні 2 мл, а за 48 годин – ЛЕЦИРЕЛІН 
Біовета розчин для ін'єкцій у дозуванні 1–2 мл. Після 
цього із великою вірогідністю можна очікувати 
настання стандартної тічки з овуляцією упродовж 
24 годин після обробки препаратом Lecirelin. 
Найпридатніший час для осіменіння за такої 

обробки настане приблизно через 12 годин після 
введення препарату Lecirelin, тобто через 60 годин 
після ін’єкції Естрофан.
 



ЕСТРОФАН  ін'єкційний
OESTROPHAN inj. ad us. vet. 

 гормональний препарат, що містить клопростенол
 продукт призначений для коней, свиней і великої рогатої худоби
 пакування: 10 мл, 10×2 мл 

   традиції      якість      ефективність   
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відлучка поросятBiomec 

ПОЛІПЛЕВРОЗИН АРХ Плюс  
(БІОСУІС АПП, 

БІОСУІС Респі Е) 

23 тиждень 
( 160 день )

28 тиждень
індукція тічки

СЕРГОН ПГ 400+200

29 – 39 тиждень
 супоросність

РОКОВАК НЕО
(КОЛІЗІН Нео)

ПОЛІПЛЕВРОЗИН АРХ Плюс 
(БІОУСІС Респі Е)

Ремонтні свинки 
(до 1 опоросу)

1 тиждень ФЕРРІБІОН 10%, ГАФЕРВІТ

БІОСУІС М.hyo2 – 4 тиждень

4 тиждень 

6 тиждень
ПОЛІПЛЕВРОЗИН АРХ Плюс,   
(БІОСУІС АПП, 
БІОСУІС Респі Е)        

8 – 9 тиждень

10 тиждень

26 тиждень    
(180 день)

29 тиждень
осіменіння + супоросність

69 – 76 день 
супоросності

83 – 98 день 
супоросності

ЕРИЗІН Сінгл Шот 
(якщо не використовувалась 
вакцина БІОСУІС Респі Е)

 ПАРВОЗІН-Оль або 
ПАРВОЕРИЗІН 

(або БІОСУІС ПАРВО Л(6)) 

ЕРИЗІН Сінгл Шот 
(та БІОСУІС ПАРВО Л(6))

РОКОВАК НЕО (КОЛІЕРИЗІН Нео, 
КОЛІЗІН Нео)
ПОЛІПЛЕВРОЗИН АРХ Плюс  
(БІОСУІС Респі Е)            

115 день 
супоросності

опорос

21 день 
після опросу

1 тиждень 
після відлучки 

поросят

ПАРВОЕРИЗІН або 
БІОСУІС ПАРВО Л(6) + 

ЕРИЗІН Сінгл Шот                               

 СЕРГОН ПГ 400+200

РОКОВАК НЕО  
(КОЛІЕРИЗІН Нео або 
КОЛІЗІН Нео)
ПОЛІПЛЕВРОЗИН АРХ 
Плюс (БІОСУІС Респі Е) 

Свиноматки (після 1 опоросу)

83 – 98 день 
наступної 
супоросності

1 – 3 тиждень 
після опоросу

лактація

28 день 
після опоросу

відлучка поросят

Вакцинація проти РРСС вакциною БІОСУІС PRRS інакт Eu + Am в залежності від ситуації. 
Схема застосовується індивідуально в залежності від конкретної ситуації в господарстві.

114 день 
супоросності

ЕСТРОФАН
(індукція та синхронізація 
опоросів)

підсисне порося 
та дорощування

ремонтна 
свинка

свиноматка
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ВІДГОДІВЛЯ    

Ferribion 10%, 
ГАФЕРВIТ, 
Gafervit mite, 
Ade-vit.

БIОСУIС М.hyo

Biomec 

Biomec 
ПОЛIПЛЕВРОЗИН 
APX Плюс I.                                                                                                  
(БIОСУIС АПП I., 
БIOСУIС Респi Е I.)                                       

ПОЛIПЛЕВРОЗИН 
  APX Плюс II.                                                                                                 
  (БIОСУIС АПП II., 
    БIOСУIС Респi Е II.)            

      Еризін Сінгл 
    Шот (якщо не 
   застосовувалась 
  вакцина 
БІОСУІС Респі Е)

Bioveta 
Fenbendazol 

4% plv. 

забій

1 тиждень

2 – 4 тиждень

4 тиждень - 
відлучка поросят

6 тиждень7 тиждень

8 - 9 тиждень

10 тиждень

17 та 19 тиждень 

115 – 120 кг жива вага

власні чи 
придбані 

хряки

Biomec I
+ ЕРИЗІН СІНГЛ ШОТ

Biomec II.

         ПАРВОЗІН-Оль 
або ПАРВОЕРИЗІН   
        ( або БІОСУІС    
       ПАРВО Л(6)

ПОЛIПЛЕВРОЗИН APX 
 Плюс (БIOСУIС Респi Е) 
  ПАРВОЕРИЗIН
    (БIОСУIС ПАРВО Л(6) 
    + Еризін Сінгл Шот),
          Biomec 

(БIОСУIС ПАРВО Л(6) II.)

одразу після придбання ( 6 місяців )

через 2 недели

три тижні 
( або п'ять тижнів ) 
до першого спарювання 
або збору

( через три тижні повторити )

кожні 6 місяців 
( ревакцинація )

Ferribion 10%, ГАФЕРВIТ, 
Gafervit mite,

Ade vit.

БIОСУIС М.hyo                         

Biomec

ПОЛIПЛЕВРОЗИН APX 
Плюс I. (БIОСУIС АПП I., 
БIOСУIС Респi Е I.)            

ПОЛIПЛЕВРОЗИН APX 
 Плюс II.(БIОСУIС АПП II.,
   БIOСУIС Респi Е II.)

Еризін Сінгл Шот 

власне 
вирощування 

кнурів

1 тиждень

2 – 4 тиждень

4 тиждень –
відлучка

6 тиждень

8 – 9 тиждень

10 тиждень

Орієнтовна схема застосування вакцин 
і препаратів компанії Bioveta, a. s.

Схеми застосовуються індивідуально в залежності від конкретної ситуації в господарстві

опорос



®Вакцини Біокан
®Вакцини Біокан

... для активного 

          і спокійного життя... для активного 

          і спокійного життя



5 - 6 тижнів

7 - 8 тижнів

8 - 10 тижнів

12 - 16 тижнів

Щорічна 
ревакцинація

Вік 

щеняти
Сприятлива

Інфекційна ситуація

Несприятлива

собача чума

Несприятлива

парвовірус

DHPPi + L DHPPi + L DHPPi + L

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

Puppy (DP, DHPPi)

Puppy (DP, DHPPi)Puppy (P) + C

Puppy (P) + C

Біокан® Puppy
спеціальна вакцина для ранньої вакцинації 
щенят проти собачої чуми та парвовірусу від 
5 тижня життя 

Вакцину Біокан Puppy можна комбінувати з 
вакциною проти коронавірусу собак Біокан C, 
обидві вакцини застосовуються у дозі 1 мл 
підшкірно.

Під час перевірки вакцинного парвовірусу 
у вакцині Біокан Puppy було виявлено високу 
ефективність щеплення і в молодих щенят (5 – 6 
тиждень життя), які захищені високим рівнем антитіл у молозиві.

Завдяки інактивованій вакцині проти парвовірусу вдається запобігти 
виникненню т.зв. імунного вікна у щенят.

Вакцина Біокан Puppy зі вмістом живого вірусу собачої чуми має виняткову 
імуногенність.

Інактивована вакцина проти парвовірусу уможливлює вакцинацію вагітних 
сучок (21–14 днів перед народжуванням), і цим забезпечує високий захист 
щенят молозивними антитілами.

У вакцинованих вперше особин необхідна ревакцинація, для утримання 
імунітету рекомендується щорічна ревакцинація

Біокан® C 
вакцина, призначена для активної імунізації щенят, старших 
за п'ять тижнів, проти коронавірусу.

Біокан C призначений для вакцинації щенят, старших за 
п'ять тижнів, ревакцинація рекомендується в інтервалах 
2 – 3 тижні від першої вакцинації.

Цей тип вакцини доречний зокрема у випадку несприятливої 
інфекційної ситуації, у поганих зоогігієнічних умовах, в період 
виникнення проносних захворювань. У цьому випадку 
можна комбінувати Біокан C з Біокан Puppy, Біокан DP чи 
Біокан DHPPi

Захисні титри антитіл проти клінічних ознак коронавірусу виникають близько 
14 – 21 тижня, необхідна ревакцинація після 14 – 21 днів. Вакцинація захищає 
від інфекції протягом шести місяців.

За допомогою вакцини можна зменшити виділення та поширення вірусу 
в калі, що є важливим для місць розведення з великою концентрацією собак та 
в собачих притулках. Вакцина призначена для зниження проявів клінічних 
ознак хвороби внаслідок інфікування вірусом коронавірусу собак.

Розчин для ін'єкцій в об'ємі 1 мл призначений для підшкірного введення, 
найкраще в зону за лопаткою чи між лопатками. 

Біокан® DP
жива бівалентна вакцина, призначена для вакцинації 
щенят проти собачої чуми і парвовірусу щенят, старших 
шести тижнів

Щенята повністю захищені протягом двох-чотирьох 
тижнів після ревакцинації 

Тривалість дії імунітету для обох антигенів – щонайменше 
один рік.

Вакцину Біокан DP можна застосовувати самостійно або 
симультанно з рідкою вакциною Біокан (LR, C, R, L) та 
одночасно з вакцинами Біокан відповідно до 
рекомендованої схеми вакцинації.

Доза становить 1 мл без огляду на вік та масу особини, аплікується 
підшкірно

Біокан® DHPPi
жива полівалентна вакцина, призначена для вакцинації 
щенят, старших шести тижнів, проти собачої чуми, 
парвовірусу, інфекційного гепатиту, інфекційного 
ларинготрахеїту та парагрипу 

Вакцину Біокан DHPPi можна застосовувати самостійно чи 
симультанно з рідкими вакцинами Біокан (LR, C, R, L) та 
одночасно з  вакцинами Біокан відповідно до 
рекомендованої схеми вакцинації.

За сприятливої інфекційної ситуації вона може бути 
застосована для первинної вакцинації щенят у віці 
7 – 8 тижнів

Вакцина у формі ліофілізату призначена для підготовки розчину ін'єкції

Доза становить 1 мл без огляду на вік та масу особини, аплікується підшкірно

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФАРМАКОПЕЇ, 
МИ ГАРАНТУЄМО НАДІЙНІСТЬ 

ТА БЕЗПЕКУ ВАКЦИН ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ 

В РАННЬОМУ ВІЦІ ЩЕНЯТ

З ВАКЦИНАМИ СЕРІЇ «Біокан» ВИ ГОТОВІ 
ДО БУДЬ-ЯКОЇ СИТУАЦІЇ

НІХТО ВАМ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЩЕНЯТ 
НЕ ЗАПРОПОНУЄ БІЛЬШЕ 

Примітка:
Вакцина в дужках (P, DP, DHPPi) означає можливість застосування альтернативної вакцини серії 
«Біокан». Вакцини, позначені + C, + L, +LR, можна застосовувати симультанно чи у поєднанні з 
іншими вакцинами.
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таблетки

 Комбінація активних речовин фенбендазолу, пірантелу та 
празіквантелу забезпечує велику ефективність препарату проти 
круглих та стьожкових гельмінтів у собак і кішок.

 Препарат Caniverm є безпечним для всіх цільових видів тварин 
у будь-якому віці, для цуценят та кошенят у віці від трьох тижнів та 
для дорослих, а також для вагітних сук та для сук під час 
годування.

 Гладка поверхня та ідеальна форма препарату забезпечують 
зручність у застосуванні. 

 Вчасна та систематична дегельмінтизація собак та котів є 
невід'ємною частиною базової гігієни та догляду за чотирилапими 
друзями. Препарат Caniverm у подальшому захистить вашу родину 
від паразитарних захворювань. 

 Дозування:
6 таблеток × 0,175 г (одна таблетка розрахована на масу 
від 0,5 до 2 кг. живої ваги)
6 таблеток × 0,7 г (одна таблетка - на 10 кг живої ваги).
100 таблеток × 0,7 г - велика упаковка (одна таблетка – на 10 кг 
живої ваги)
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для перорального застосування для собак та кішок

 Пероральна паста містить три активні речовини: фенбендазол, 
пітантель, празіквантелем.

 Протипаразитарні засоби з широким спектром дії проти найбільш 
розповсюджених гельмінтів собак та кішок – круглих гельмінтів, 
стьожкових гельмінтів.

 Препарат у формі пасти призначений для перорального 
застосування шляхом введення в ротову порожнину або додавання 
до корму. 

 Молоді та дорослі тварини добре переносять застосування пасти 
Каніверм. Застосування продукту дозволено вагітним тваринам та 
під час годування, для цуценят та кошенят у віці від трьох тижнів.

 Рекомендованою дозою для застосування є один міліграм пасти 
на 5 кг маси тіла тварини, доза має бути введена одноразово.

 Дозування:
1 × 4 мг, 1 × 10 мг

КанівермКанівермКаніверм
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Вірусний енцефаломієліт 
Флавівірус, європейський штам вірусу, що 
є збудником інфекції з двофазним перебігом

Інкубаційний період 1–2 тижні

Менінгоенцефаліт, некроз головного мозку 
і мозочку 

Гарячка, зміна поведінки, неврологічні розлади від 
атаксії до тетрапарезу, міоклонічні судоми, 
цервікальна гіпералгезія 

Діагностика: гематологічне дослідження, ПЛР у фазі 
вірусемії, 

ІФА – парні зразки крові

Бабезіоз
Babesia canis canis – протозойне захворювання, що 
переноситься кліщами

Інкубаційний період 2 тижні 

Вражає еритроцити – пряма деструкція 
і гемолітична анемія, зумовлена імунними 
механізмами  

Ознаки жовтяниці, анемія, задишка, втомлюваність

Діагностика: цитологічне дослідження зразка крові, 
біохімічне дослідження крові, дослідження сечі, 
тест ІФА, ПЛР

Бартонельоз
Bartonella henselae, Bartonella clarridgeiae та інші 
бактерії Bartonella spp. – інфекцію переносять 
блохи. Інфекція вражає переважно молодих кішок, 
які можуть бути безсимптомними переносниками

Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii, Bartonella 
henselae і Bartonella spp. у собак

У кішок – бактеріемія, лімфаденіт

У собак – ендокардит, міокардит, лімфаденіт, риніт

У кішок – ознаки гарячки 48–72 години, апатія, 
збільшення лімфатичних вузлів

У собак – гарячка, порушення серцевого ритму, 
виділення з носу, апатія, задишка

Діагностика: гематологія, гемокультивація, 
виявлення в крові за допомогою ПЛР, ІФА

бореться не лише з блохами та кліщами

Захищає від 
кліщів до 
одного місяця

Захищає від 
бліх до 
двох місяців

Як надзвичайно ефективний антипаразитарний 
засіб ФІПРОН спот-он захищає від серйозних 
інфекцій, що переносяться кліщами і блохами.

Враховуючи, що в багатьох випадках йдеться про 
небезпечні зоонози, препарат ФІПРОН спот-он 
надійно захищає і здоров'я людей.

ФІПРОН спот-он 

Анаплазмоз  
Anaplasma phagocytophilum і Anaplasma platys – 
протозойна інфекція, що переноситься кліщами

Інкубаційний період 1–2 тижні у A. platys, від 
декількох тижнів до декількох місяців у A. 
phagocytophilum
A. phagocytophilum – поліартрит, менінгіт, 
A. platys – циклічна тромбоцитопенія

A. phagocytophilum – може бути субклінічний перебіг, 
апатія, субфебрилітет, анорексія, біль у м'язах, набряк 
у області суглобів, кульгання, атаксія, парез

A. platys – апатія, носові кровотечі, петехії, 
лімфаденопатія

Діагностика: цитологічне дослідження мазка крові, 
ІФА, ферментний імуносорбентний аналіз (ELISA), 
ПЛР

Бореліоз 
Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia 
garinii – бактеріальна інфекція, що переноситься 
кліщами 

Інкубаційний період від декількох тижнів до 
декількох місяців

Поліартрит, лімфаденопатія

У собак – апатія, гарячка, переміжне кульгання, 
скутість, болючість і набряки в області суглобів

Діагностика: виявлення борелії методом ПЛР 
у синовіальній рідині, м'язах і лімфатичних вузлах, 
серологія ELISA, вестерн-блот

Рикетсіоз
Rickettsia typhi і Rickettsia felis – дрібні бактерії, що 
є збудниками інфекції в людей після укусу інфікованої 
блохи

Інкубаційний період від декількох днів до двох тижнів

Симптоми у людей – головний біль і біль у м'язах, 
шкірні зміни, неврологічні симптоми 

Діагностика: серологічне дослідження парних зразків 
методом ІФА, ELISA

Цестодоз – Dipylidium caninum 
В тілі блохи перебуває цистіцеркоїд – личинкова 
стадія розвитку стьожкового черва 

Інкубаційний період – з личинкової стадії стьожковий 
черв перероджується у дорослу особину в кишечнику 
собаки або людини протягом 4 тижнів 

Проноси, схуднення, відсутність апетиту, членики 
у фекаліях 

Діагностика: копрологічне дослідження
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ФІПРОН спот-он

ФІПРОН спот-он

ФІПРОН спот-он

ФІПРОН спот-он

ФІПРОН спот-он

Антипаразитарний препарат проти бліх, кліщів 
і пухоїдів для кішок

Паковання 25 × 1 туба

Антипаразитарний препарат проти бліх, кліщів 
і пухоїдів для собак вагою 2 – 10 кг

Паковання 25 × 1 туба

Антипаразитарний препарат проти бліх, кліщів 
і пухоїдів для собак вагою 10 – 20 кг

Паковання 25 × 1 туба

Антипаразитарний препарат проти бліх, кліщів 
і пухоїдів для собак вагою 20 – 40 кг

Паковання 25 × 1 туба

Антипаразитарний препарат проти бліх, кліщів 
і пухоїдів для собак вагою > 40 кг

Паковання 25 × 1 туба
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Вірус котячого герпесу (FHV-1) – це серйозна проблема, зокрема 

в молодших вікових категоріях і у особин з імунодефіцитом, причому 

клінічні прояви завжди важчі у тварин із господарств із низьким рівнем 

гігієни.

У знайдених кошенят і у розплідниках із недотриманням вимог зоогігієни 

трапляються випадки неонатального кон'юнктивіту (ophthalmia 

neonatorum), для якого характерне накопичення слизово-гнійних 

виділень ще до відкривання очей. Це спричиняє пошкодження значної 

поверхні рогівки і часто призводить до розриву очного яблука. Кошенята 

найчастіше вражаються в період зниження рівня материнських антитіл, – у 

віці двох-трьох місяців. Гострі інфекції у кошенят і молодих кішок зазвичай 

супроводжують респіраторні симптоми, які у дорослих тварин часто 

відсутні.

Якщо йдеться про рекурентні інфекції, вони проявляються повторними 

кератитами або кон’юнктивітами внаслідок ослабленням тварин, нерідко 

на тлі стресу. Тому важливо усунути стресові фактори, до яких належать 

супутні захворювання, перебування в притулку, зміна помешкання, 

власника тощо. Реактивації вірусу часто передує прийняття стероїдів. 

Якщо неможливо повністю виключити інфекцію FHV 1, не рекомендують 

навіть їх місцеве вживання. З реактивацією FeHV-1, якому може 

передувати прийняття глюкокортикоїдів.

ТАК

 як компонент 
профілактики захворювань очей

Вакцини 

Біофел ПКГ

Біофел ПКГР

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

Чи вирішує проблему 

захворювання очей 

у кішок щеплення 

протигерпетичними 

вакцинами Біофел?

Клітинний 

і гуморальний 

поствакцинальний 

імунітет полегшує 

перебіг гострого 

захворювання 

і реактивації вірусу 

з гангліїв.

Вакцини Біофел ПКГ

Біофел ПКГР

Вакцинація обмежує виділення вірусу з організму, а отже і його поширення в популяції кішок,
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ТИПОВІ СИМПТОМИ ГЕРПЕСВІРУСНОГО УРАЖЕННЯ ОЧЕЙ  
Найчастіший прояв гострої герпетичної інфекції – двобічні кон'юнктивіти, що 

супроводжуються слизовими чи слизово-гнійними виділеннями, хемозом і значною 

сльозотечею, не менш часто трапляються кератити і навіть виразки рогівки. Ураження 

здебільшого двобічне, однак у разі рекурентної інфекції у пацієнтів можна 

спостерігати однобічне ураження. Вторинною знахідкою можуть бути симблефарон, 

хронічна епіфора, передній увеїт, фтизис очного яблука чи глаукома. Після 

перенесеної вірусної інфекції FHV-1 тварина може тривало мати синехії між 

перехідними складками кон'юнктиви верхньої і нижньої повіки і кон'юнктиви 

третьої повіки, з пошкодженням епітелію рогівки, сухим кератокон'юнктивітом 

(keratoconjunctivitis sicca, KCS), котячим корнеальним некрозом (FKN), 

еозинофільним кератитом. 

У старших особин єдиним проявом інфекції FHV 1, навпаки, може бути надмірна 

сльозотеча чи тимчасовий однобічний серозний кон'юнктивіт. 

ГЕРПЕТИЧНИЙ КЕРАТИТ
У разі інфікування первинне ураження рогівки трапляється винятково рідко, звичайно 

у зв'язку з вживанням кортикостероїдів. Після реактивації вірусу герпесу в гангліях 

трійчастого нерва можуть розвинутися симптоми стромального кератиту. Імунно-

опосередкований механізм є причиною герпетичного кератиту, який може 

не супроводжуватися кон'юнктивітом, типовими ознаками є виразки, набряк 

і помутніння рогівки, блефароспазм, пов'язаний з болючістю, подразнення рогівки, 

неоваскуляризація і симблефарон. Глибокі виразки є наслідком пошкодження 

рогівкового епітелію з проникненням вірусу у строму рогівки і імунологічної реакції 

Т-лімфоцитів на вірусний білок. Логічним наслідком хронічного кератокон'юнктивіту 

і герпетичного кератиту є деструкція секреторної частини сльозної залози 

з розвитком сухого кератокон'юнктивіту (KCS).

СЕКВЕСТРАЦІЯ РОГІВКИ
Наявність вірусу FHV 1 підтверджувалася у 50 % кішок з секвестрацією рогівки, що 

свідчить про роль вірусу в етіології цього болючого офтальмологічного захворювання 

з типовими ознаками локалізованого некрозу епітелію і передньої строми, який 

переходить в глибину строми. Підвищена частота, а отже схильність породи до 

захворювання описана у перських, екзотичних і гімалайських кішок.

ЕОЗИНОФІЛЬНИЙ КЕРАТИТ
Еозинофільний кератит – ще одне 

захворювання, етіологічно пов'язане 

з інфекцією F H V-1. Вражає особин 

з імунодефіцитом, у яких у 76 % випадків 

методом ПЛР у мазках з рогівки виявлена 

саме герпесвірусна інфекція. Знов-таки 

треба пам'ятати про ризик взаємодії з 

іншими інфекційними агентами – вірусом 

комплексу котячої лейкемії FeLV, вірусом 

котячого імунодефіциту FIV і асоційовану 

інфекцію з котячим каліцівірусом. 

Еозинофільний кератокон'юнктивіт 

вражає найчастіше кішок у віці між третім і 

восьмим роками життя. Якщо в анамнезі 

тварини немає попередньої інфекції ока, 

йдеться про двобічний процес; у разі 

повторної інфекції FHV-1 в анамнезі 

процес може бути однобічний. На 

поверхні рогівки утворюються білі чи 

сіруваті вогнища, що поширюються аж до 

країв, спостерігається неоваскуляризація, 

п р и ч о м у  в и щ а  з а х в о р ю в а н і с т ь 

зазначається в літні місяці.

ЯК ПРАВИЛЬНО ДІАГНОСТУВАТИ ГЕРПЕСВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ?

 Анамнез і результати клінічного обстеження для виключення інших причин 
ураження ока

 Тест з флуоресцеїном

 Ізоляція вірусу – стерильний мазок з місця ураження, чутливим методом 
діагностики є ПЛР

 Серологічне дослідження не є інформативним

Труднощі діагностики герпесвірусної інфекції 
Дуже великий відсоток позитивних тварин не має клінічних симптомів. 

Псевдопозитивні результати типові для фази реактивації вірусу з гангліїв 

у клінічно здорової тварини. Псевдопозитивні результати ми можемо 

отримати, незважаючи на значні клінічні розлади в період, коли вірус не 

виділяється враховуючи переміжне поширення з виділеннями. Ще 

однією причиною може бути погано відібраний зразок, загибель вірусу 

під час транспортування або недостатня чутливість ПЛР-тесту.

Результати офтальмологічного 
обстеження у кішок 

з герпесвірусною інфекцією

що є важливим особливо для великих розплідників і середовища притулків.

 Кератити
 Симблефарон
 Секвестрація рогівки
 Еозинофільний 

кератокон'юнктивіт 
 KCS
 Передній увеїт
 Кератопатія  
 Периокулярний дерматит

– 25 –



  МІКСОРЕН  inj. sicc. ad us. vet

 Вакцина призначена для вакцинації клінічно 
здорових кролів віком більше десяти тижнів

 У разі несприятливої інфекційної ситуації  можна 
вакцинувати від віку чотирьох тижнів 
з ревакцинацією через шість тижнів

 Ревакцинація проводиться з періодичністю шість 
місяців

 Вакцина вводиться методом проколювання вушної 
раковини або підшкірно з дозою 1 мл, або ж за 
допомогою безвугільного іплікатора з дозою 0,1 мл

Фактори що впливають на дієвість вакцинації від 
міксоматозу 

 Колостральний імунітет у крольчат віком менше 
4 тижнів – материнські антитіла  інтерферують 
з вакцинацією

 Вакцинація тварин на продромальній стадії 
захворювання – нові випадки захворювання можуть 

 з'явитися ще протягом 14 днів після вакцинації, 
інкубаційний період триває до 14 днів

 Неправильне зберігання і спосіб дезінфекції голки 
може деактивувати живий вакцинний антиген

Правила вакцинації живою вакциною МІКСОРЕН 

 Дотримання схеми вакцинації
 Вакцинація в кролефермах, на яких немає проблем 

зі здоров'ям
 При вакцинації дотримуватися правил асептики
 Вакцинувати усіх тварин включно з молодняком
 Під час транспортування упаковки з вакциною 

повинні перебувати в холоді
 Дотримуватися терміну придатності після 

розбавлення вакцини, який становить 4 години

ВАКЦИНИ ВІД ВГХК

  ПЕСТОРІН inj. ad us. vet

 Вакцина призначена для вакцинації кролів віком 

більше десяти тижнів від ВГХК 

 У разі несприятливої інфекційної ситуації  можна 

вакцинувати кроленят від віку шести тижнів 

з ревакцинацією через 4 тижні

 Кролі щорічно вакцинуються від ВГХК 

 Дозування 1 мл

ВАКЦИНИ ВІД ЗАХВОРЮВАНЬ КРОЛІВ
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ВАКЦИНИ ВІД ВГХК ТА МІКСОМАТОЗУ

  ПЕСТОРІН МОРМІКС inj. sicc. ad us. vet

 Вакцина для захистного щеплення у формі однієї 
ін'єкції від міксоматозу та ВГХК від віку десяти тижнів

 У разі несприятливої інфекційної ситуації можна 
вакцинувати у віці шести тижнів з ревакцинацією 
через 4 тижні

 На кролефермах та господарствах рекомендується 
ревакцинувати з періодичністю шість місяців

 Дозування 1 мл

ПЕСТОРІН МОРМІКС – від двох хвороб за одну ціну

Рекомендована схема вакцинації проти вірусної геморагічної хвороби та міксоматозу кролів 

з допомогою вакцин виробництва компанії Bioveta, a. s. у випадку несприятливої епідеміологічної ситуації

Вік кроля Вакцинація проти ВГХК  Вакцинація проти міксоматозу 

 Перша вакцинація Ревакцинація Перша вакцинація Ревакцинація 

Від 4 тижнів  

Від 6 тижнів 

Від 10 тижнів 

*

–
 

ПЕСТОРІН
   

 

 

*ПЕСТОРІН 
 

 
 

*ПЕСТОРІН 

  ПЕСТОРІН   

МОРМІКС

МОРМІКС

 

–

Через 4 тижні
 

ПЕСТОРІН 
  

  

 
 

Через 4 тижні 

ПЕСТОРІН МОРМІКС  

*Через 12 місяців 

ПЕСТОРІН  
  

*Через 6 місяців 
ПЕСТОРІН МОРМІКС  

МІКСОРЕН 
 

 

МІКСОРЕН 
 

*ПЕСТОРІН    

*ПЕСТОРІН    

МОРМІКС

МОРМІКС

 
 

  

*МІКСОРЕН   

Через 6 тижнів 

ПЕСТОРІН МОРМІКС 

Через 4 тижні 

ПЕСТОРІН МОРМІКС 

Через 6 тижнів 

МІКСОРЕН  

* Через 6 місяців 

ПЕСТОРІН МОРМІКС 

* Через 6 місяців 
МІКСОРЕН  

Дорослі і племінні
тварини 

6 місячною періодичністю 

ревакцинація вакцинами ПЕСТОРІН 
МОРМІКС,  а з 12- місячною 
періодичністю вакцинами ПЕСТОРІН  

 

6 місячною періодичністю 

ревакцинація вакцинами МІКСОРЕН  або 
ПЕСТОРІН МОРМІКС, або дві вакцинації 
вакциною МІКСОРЕН  весною та знову 
влітку, потім через 6 місяців.  

В період збільшення кількості вогнищ міксоматозу компанія Bioveta, a. s. рекомендує вакцинацію та наступну 
ревакцинацію особин віком менше десяти тижнів.
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Пастерельоз – прихована небезпека для 

кролеферм та розплідників декоративних 
домашніх кролів. Надійне вирішення проблеми: 

вакцинація вакциною ПАЗОРІН-ОЛЬ

Pasteurella multocida очолює рейтинг патогенів, що 
викликають у кроликів запалення верхніх та нижніх 
дихальних шляхів. У разі погіршеної кондиції, поганої 
зоогігієни у господарстві або конкурентної вірусної чи 
бактеріальної інфекції (Bordetella, Moraxella, 
Staphylococus), окрім кон’юнктивіту та риніту, 
викликають важку гнійну пневмонію. Дані статистики 
свідчать, що у 30 – 90 % господарств присутні 
безсимптомні бактерієносії. Інфекція у господарстві 
розповсюджується через прямий контакт та 
повітряно-крапельним шляхом, рідко під час окролу. 
П а т о г е н  у  в о л о г о м у  с е р е д о в и щ і  з б е р і г а є 
життєздатність кілька днів. Серйозність інфекції 
з а л е ж и т ь  в і д  в і р у л е н т н о с т і  с е р о т и п у  т а 
імунокомпетентності організму кроля. Кроленята 
протягом кількох тижнів після народження захищені 
материнськими антитілами. Формування носових 
п о р ож н и н  к р ол е н я т  т а кож  у н е м ож л и вл ю є 
оптимальну колонізацію слизової оболонки носа 
бактерією Pasteurella multocida у ранньому віці. 
Збудниками пастерельозу кролів вважаються 
переважно штами серотипів A та D, які інгібують 
фагоцитоз, знижують стійкість до комплементу та 
бактерицидних властивостей сироватки. Завдяки 
фімбріям патоген легко закріплюється на слизовій 
оболонці верхніх і нижніх дихальних шляхів. Окрім 
того,  обидва серотипи бактері ї  виробляють 
дермонекротоксин, який відповідає за симптоми 
атрофічного риніту, часто у комбінації з іншим 
патогеном – бактерією Bordetella bronchisep�ca. Крім 
дихальних шляхів та пазух, бактерія здатна вражати 
і середнє вухо, сльозові канали, органи грудної 
порожнини та статеві органи. Та найчастішими 
симптомами 

пастерельозу залишаються ознаки звичайної нежиті – 
виділення з носа, форкання, забруднена секретом 
шерсть на передніх кінцівках, задуха. З урахуванням 
того, що кріль дихає лише носом, дуже поганим 
прогностичним симптомом є дихання з відкритим 
ротом. Нерідко це є ознакою близької агонії. 
Часто неможливо з допомогою аускультації 
диференціювати інфекції верхніх та нижніх дихальних 
шляхів. У ослаблених особин розвиваються симптоми 
пневмонії, при тому, що їм не передували симптоми 
інфекції верхніх дихальних шляхів. Кролі худнуть, 
відмовляються від корму, страждають від втоми та 
задухи. Орхіт у самців та запалення матки у крільчих-
це ускладнення, які виникають, якщо патоген 
гематогенним шляхом потрапить до урогенітального 
тракту. У разі інфікування середнього та внутрішнього 
вуха спостерігаються неврологічні симптоми 
у формі кривошиї, симптому Горнера та порушень  
координації рухів та положення тіла.
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Для діагностики пастерельозу можна скористатися 
ELISA методом, який проте супроводжують певні 
перешкоди. У разі негативних результатів цього 
дослідження не вилучене інфікування особини 
з пригніченим імунітетом, а позитивність може 
означати лише попередній контакт з патогеном. Тобто 
і  тут  діє  правило вивчення парного зразка 
з тритижневим інтервалом. У домашніх кроликів 
к л і н і ч н е  о б с т е ж е н н я  в а р т о  д о п о в н и т и 
рентгенограмою черепа та грудної клітки, які 
дозволяють виявити можливі ускладнення у формі 
синуситу, запалення середнього та внутрішнього вуха, 
абсцесу зубних коренів чи вогнищ пневмонії.

Прогноз захворювання буває різним, залежно від 
вірулентності серотипу Pasteurella multocida, стійкості 
особини та методу терапії. Дуже часто, незважаючи 
на ранню терапію, хвороба переходить у хронічну 
ф о р м у,  і  с и м п т о м и  н е  в д а є т ь с я  п од ол а т и 
терапевтичним шляхом.  Ст ійкий до терапі ї 
насамперед гнійний синусит та абсцеси у грудях та 
грудній порожнині. Абсцеси у разі раптового розриву 
можуть викликати гостру смерть в результаті сепсису 
незважаючи на те, що тварина, здавалося, почала 
одужувати. 

ВИСНОВКИ
 багато клінічно здорових особин у господарстві 

є безсимптомними бактерієносіями. 
 на великих кролефермах сприятливими для 

розвитку хвороби факторами є неадекватна 
вентиляція, вологість повітря та високий 
відсоток випарів сечі у повітрі.

 пастерельоз може мати характер первинного 
захворювання, це не обов’язково вторинне 
ускладнення.

 у разі ослаблення організму можуть захворіти 
і домашні декоративні кролі, родичі яких були 
безсимптомними.

 деякі штами є більш вірулентними, але, як 
правило, у лабораторних умовах їх неможливо 
специфікувати. 

 стан здоров’я кролів з хронічною інфекцією та 
абсцесними вогнищами глибоко в органах 
грудної та черевної порожнини часто не можна 
стабілізувати шляхом консервативного 
лікування антибіотиками. 

 багато хворих тварин потребують складної 
тривалої терапії антибіотиками

ПРОФІЛАКТИКА
 профілактичну вакцинацію здорових кролів від 

пастерельозу вакциною PASORIN-OL можна 
проводити вже у віці 4 тижнів, ревакцинація 
проводиться в 7 та 10-тижневому віці, згодом 
кожних шість місяців

 доза для кроленят віком 4 – 6 тижнів – 0,5 мл
 доза для кроленят віком більше 7 тижнів – 1,0 мл
 вакцина безпечна для всіх вікових груп
 увагу слід приділяти насамперед вакцинації 

племінних тварин 

Перевагою є можливість одночасного застосування вакцини ПАЗОРІН-ОЛЬ з вакциною 
ПЕСТОРІН МОРМІКС від вірусного геморагічного захворювання та міксоматозу!!
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Нова комплексна серія вакцин 
для коней БіоЕквін 
 

 Нова назва БіоЕквін 

 Актуальні штами вірусу грипу коней 
A/Equi2/Brno 08, A/Equi2/Morava 95 

БіоЕквін

– 30 –



У коней, яким раніше 

проводилося щеплення вакцинами 

серії Флюеквін, під час переходу 

на вакцини БіоЕквін рекомендуємо 

провести первинну вакцинацію. 

Причиною є різниця штамів грипу 

коней у вакцинах Флюеквін і БіоЕквін.

Рекомендації щодо вакцинації

БіоЕквін ФТ

БіоЕквін ФГ

БіоЕквін Г

БіоЕквін ФТ

БіоЕквін ФГ

БіоЕквін Г

вакцина проти грипу

вакцина проти герпесвірусної інфекції 

вакцина проти грипу і герпесвірусної 
інфекції 

БіоЕквін Ф

вакцина проти грипу і правця

БіоЕквін Ф



суспензія для ін'єкцій для коней

Вакцина для активної імунізації коней проти грипу, для 
зменшення клінічних симптомів і зниження виділення вірусу 
після інфекції, спричиненої вірусом грипу коней.

Виникнення імунітету: через 14 днів після проведення первинної 
вакцинації

Тривалість імунітету: 6 місяців після первинної вакцинації і 12 місяців 
після першої ревакцинації (третьої дози вакцини).

Схема вакцинації
Первинна вакцинація: перша вакцинація з шестимісячного віку, друга 
вакцинація через 4 тижні.

Ревакцинація: перша ревакцинація через 6 місяців після первинної 
вакцинації, подальша ревакцинація проводиться кожні 12 місяців. 

Ревакцинація жеребних кобил: проводиться в останньому триместрі 
жеребності, не пізніше ніж за місяць до запланованої вижеребки.

Вакцина містить нові актуальні 
штами вірусу грипу коней:

 A/Equi 2/Morava 95 
(європейський тип), H3N8

 A/Equi 2/Brno 08 
(американський тип, підлінія 
Florida 2), H3N8 

У коней, щеплених раніше вакциною ФЛЮЕКВІН Ф, 
рекомендуємо під час переходу на вакцину БіоЕквін Ф провести 
первинну вакцинацію для досягнення адекватного захисту 
коней проти нових грипозних антигенів.

суспензія для ін'єкцій для коней

Вакцина для активної імунізації коней проти грипу з метою 
зменшення клінічних симптомів і виділення вірусу після 
інфекції, спричиненої вірусом грипу коней, а також для активної 
імунізації проти правця.

Вакцина містить нові 
актуальні штами вірусу грипу 
коней і правцевий анатоксоїд:

 A/Equi 2/Morava 95 
(європейський тип), H3N8

 A/Equi 2/Brno 08 
(американський тип, підлінія 
Florida 2), H3N8

 Anatoxinum tetanicum 
purificatum 

Під час зміни вакцини Флюеквін T на БіоЕквін ФТ для 
досягнення адекватного захисту коней проти нових грипозних 
антигенів треба провести первинну вакцинацію і ревакцинацію 
вакциною БіоЕквін ФТ.

Грип: виникнення імунітету: через 14 днів після первинного введення 
препарату, тривалість імунітету: 6 місяців після первинної вакцинації 
і щонайменше 12 місяців після першої ревакцинації (третьої дози 
вакцини).

Правець: виникнення імунітету: через 14 днів після первинного 
введення препарату, тривалість імунітету: 6 місяців після первинної 
вакцинації і щонайменше 12 місяців після першої ревакцинації (третьої 
дози вакцини).

Схема вакцинації

Первинна вакцинація: перша вакцинація з 6-місячного віку, друга 
вакцинація через 4 тижні.

Ревакцинація: перша ревакцинація через 6 місяців після первинної 
вакцинації, подальша ревакцинація проводиться з інтервалом 
12 місяців. 

Ревакцинація жеребних кобил: проводиться в останньому триместрі 
жеребності, не пізніше ніж за місяць до запланованої вижеребки.

БіоЕквін Ф

БіоЕквін ФТ
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Вакцина для активної імунізації коней проти грипу, для 
зменшення клінічних симптомів і зниження виділення вірусу 
після інфекції, спричиненої вірусом грипу коней, і для активної 
імунізації проти абортів жеребних кобил.

Містить абортогенний штам EHV-1 з високими імуногенними 
властивостями, ізольований на території ЧР, і нові актуальні 
штами вірусу грипу коней

Вакцина для активної імунізації проти абортів жеребних 
кобил

Містить абортогенний штам EHV-1 з високими 
імуногенними властивостями, ізольований на території ЧР

Вакцина містить нові актуальні 
штами вірусу грипу коней і 
штам вірусу герпесу:

 A/Equi 2/Morava 95 
(європейський тип), H3N8

 A/Equi 2/Brno 08 
(американський тип) H3N8

 Herpesvirus equorum 
inac�vatum тип 1 (EHV-1)

Грип: виникнення активного імунітету: через 14 днів після первинної 
вакцинації, тривалість активного імунітету: 6 місяців після ревакцинації

Вірус герпесу: Виникнення активного імунітету: через 14 днів після 
первинної вакцинації, тривалість активного імунітету: 6 місяців після 
ревакцинації
Схема вакцинації:
Первинна вакцинація проти грипу коней і герпесвірусної інфекції: 
Перша вакцинація у віці 6 місяців; друга вакцинація через 4 тижні.

Ревакцинація проти грипу коней і герпесвірусної інфекції: Перша 
ревакцинація (третя доза) проводиться через 3 місяці після первинної 
вакцинації, подальша вакцинація – кожні 6 місяців. 

Вакцинація жеребних кобил: Для зниження частоти абортів, 
спричинених вірусом герпесу коней, вводять одну дозу вакцини 
жеребним кобилам на другий місяць після злучки, а потім на 5 – 6-му 
і на 9-му місяці жеребності.

Вакцина БіоЕквін ФГ виготовлялася вже з новими штамами 
вірусу грипу. Тому не треба проводити первинну вакцинацію, 
як у вакцин БіоЕквін Ф і БіоЕквін ФТ

Виникнення активного імунітету: через 14 днів після первинної 
вакцинації

Тривалість активного імунітету: 6 місяців після ревакцинації

Схема вакцинації:
Первинна вакцинація:

Первинна імунізація передбачає дві вакцинації: перша вакцинація у віці 
6 місяців; друга вакцинація через 4 тижні.

Ревакцинація: Перша ревакцинація (третя доза) вводиться через 3 місяці 
після другої ін'єкції первинної вакцинації. 

Подальша ревакцинація проводиться кожні 6 місяців. 

Вакцинація жеребних кобил: Для зниження частоти абортів, 
спричинених вірусом герпесу коней, вводять одну дозу вакцини 
жеребним кобилам на другий місяць після злучки, а потім на 5 – 6-му 
і на 9-му місяці жеребності.

Вакцина містить: 
Equine herpes virus inac�vatum 
типу 1 (EHV-1)   

суспензія для ін'єкцій для коней

суспензія для ін'єкцій для коней
БіоЕквін ФГ

БіоЕквін Г
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Ivermectinum/Praziquantelum

ЕКВІВЕРМ  ЕКВІВЕРМ  ЕКВІВЕРМ  ЕКВІВЕРМ  ЕКВІВЕРМ  ЕКВІВЕРМ  
®

Пероральна паста для коней

Сучасна антигельмінтна    програма у конярстві

 ЕКВІСТРОНГ ідеально підходить для 
чергування з препаратом ЕКВІВЕРМ 
згідно з програмою дегельмінтизації 

 Препарати призначені для 
цілеспрямованого контролю та 
лікування кишкових паразитозів, які 
найчастіше трапляються у коней 

 Обидва препарати ефективні не лише 
проти круглих гельмінтів, але і проти 
найбільш поширених стьожкових 
червів у коней. Особливо високою 
ефективністю проти Anoplocephala 
perfoliata і Anoplocephala magna 
вирізняється ЕКВІСТРОНГ

 Пірантел як дійова речовина 
препарату ЕКВІСТРОНГ – дуже 
надійний засіб проти малих стронгілід, 
стійких до фенбендазолу та 
івермектину, його ефективність 
перевищує 96 %
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400 мг/г пероральна паста для коней 

®

Pyranteli embonas

Сучасна антигельмінтна    програма у конярстві

 В європейських умовах 
резистентність паразитів 

до пірантелу є 
мінімальною

 ЕКВІСТРОНГ є безпечний, якщо 
застосовується у відповідному 
терапевтичному діапазоні, і підходить 
навіть для наймолодшої вікової 
категорії – лошат у віці від чотирьох 
тижнів. 

 Зручне профілактичне введення 
новинки ЕКВІСТРОНГ за допомогою 
аплікатора, призначеного для коней 
вагою 600 кг; перевірена ефективність 
подвійної дози пірантелу проти 
стьожкових червів

ЕКВІСТРОНГ   ЕКВІСТРОНГ   ЕКВІСТРОНГ   ЕКВІСТРОНГ   ЕКВІСТРОНГ   ЕКВІСТРОНГ   
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Вакцини для собак і кішок 

Боррелім 3 

вакцина інактивована проти 
бореліозу собак, котів і коней.
Для профілактичної вакцинації 
собак, котів і коней проти бореліозу, 
починаючи з 12-тижневого віку 

Біофел PCHR
Вакцина інактивована проти 
панлейкопенії, каліцивірозу, 
герпесвірусної інфекції та сказу котів

Біофел PCH
Bакцина інактивована проти 
панлейкопенії, каліцивірозу та 
герпесвірусної інфекції котів.

Біофел M Plus
Вакцина інактивована проти 
мікроспорії котів

Біокан С
Bакцина інактивована проти 
коронавірозу собак

Біокан DP
Bакцина жива проти чуми м'ясоїдних 
та парвовірозу собак

Біокан L 
Bакцина інактивована проти 
лептоспірозу собак.

Біокан DHPPi
Bакцина жива проти чуми 
м'ясоїдних, аденовірозу, парвовірозу 
та парагрипу собак

Біокан DHPPi + L
Baкцина комбінована проти чуми 
м'ясоїдних, аденовірозу, 
парвовірозу, парагрипу та 
лептоспірозу собак. 

Біокан DHPPi + LR
Вакцина комбінована проти чуми 
м'ясоїдних, аденовірозу, 
парвовірозу, парагрипу, лептоспірозу 
та сказу собак

Біокан М
Вакцина інактивована проти 
Мікроспорум каніс 
(Microsporum canis) собак і котів

Біокан Puppy
Bакцина комбінована проти чуми 
м'ясоїдних та парвовірозу собак.

Біокан R
Bакцина інактивована проти сказу 
тварин - для активної вакцинації 
великої рогатої худоби, коней, 
свиней, овець, кіз, собак, котів, 
хутрових тварин проти сказу, 
починаючи з 12-тижневого віку.

Список продуктів компанії Bioveta, зареєстрованиx 
і продаваних в Україні:
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БІОСУІС Респі Е
Bакцина інактивована проти 
актинобацилярної плевропневмонії, 
бешихи та гемофільозу свиней

Біосуіс PRRS інакт Eu + Am
вакцина інактивована проти 
репродуктивно-респіраторного 
синдрому свиней 
Для активної вакцинації ремонтних 
свинок та свиноматок проти вірусу 
репродуктивно-респіраторного 
синдрому.

Біосуіс M. hyo 
вакцина інактивована проти 
ензоотичної пневмонії свиней.
Для активної вакцинації свиней на 
відгодівлі проти ензоотичної 
пневмонії, викликаної Mycoplasma 
hyopneumonia.

БІОСУІС АПП
Вакцина інактивована проти 
актинобацилярної плевропневмонії 
свиней

РОКОВАК НЕО 

Bакцина інактивована проти 
ротавірусної інфекції та 
колібактеріозу свиней.

Еризін Сінгл Шот
Bакцина інактивована проти бешихи 
свиней – для активної імунізації 
свиней з метою профілактики 
бешихи. 

ПАРВОЗІН-ОЛЬ
Вакцина інактивована проти 
парвовірозу свиней

Вакцини для кроликів

ПЕСТОРІН
Вакцина інактивована проти вірусної 
геморагічної хвороби кролів

Песторін Мормікс
Вакцина комбінована проти вірусної 
геморагічної хвороби та міксоматозу 
кролів

Міксорен
Вакцина жива проти міксоматозу 
кролів.

ПАЗОРІН-ОЛЬ
Bакцина інактивована проти 
пастерельозу кролів – починаючи 
з 4-тижневого віку.

Bакцини для свиней
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Bакцини для великої рогатої худоби

Коліеризін Нео
Baкцина інактивована проти 
ентеричних колі інфекцій у молочних 
поросят з адгезивними факторами 
К88 (F4), К 99 (F5), 987Р (F6), F41 та LT 
термолабільними ентеротоксичними 
речовинами і проти бешихи свиней.

Колізін Нео
Bакцина інактивована проти 
колібактеріозу свиней

ПАРВОЕРИЗІН 
Bакцина інактивована проти 
парвовірозу та бешихи свиней

Поліплеврозин АРХ Плюс 
Bакцина інактивована проти 
плевропневмонії свиней, для 
імунізації поросят та свиноматок з 
метою профілактики або лікування 
пневмонії, викликаної Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Bordetella bronchiseptica

БІОСУІС ПАРВО Л(6)
Bакцина інактивована проти 
парвовірозу та лептоспірозу свиней.

БіоБос Л(6)
вакцина інактивована проти 
лептоспірозу великої рогатої худоби
Для активної вакцинації корів, 
нетелей, а також телят, починаючи 
з 4-тижневого віку, проти 
лептоспірозу.

БіоБос Респі 4
вакцина інактивована проти 
респіраторних захворювань великої 
рогатої худоби.
Вакцинація великої рогатої худоби 
проти захворювань, викликаних 
респіраторно-синцитіальним вірусом 
ВРХ, вірусом паргрипу-3 ВРХ, вірусом 
діареї ВРХ та пастерелою

БіоБос Респі 3
вакцина інактивована проти 
респіраторних захворювань великої 
рогатої худоби
Вакцинація великої рогатої худоби 
проти захворювань, викликаних 
респіраторно-синцитіальним вірусом 
ВРХ, вірусом парагрипу-3 ВРХ та 
пастерелою.

БіоБос ІРТ marker inact.  
Вакцина інактивована маркована 
проти інфекційного ринотрахеїту 
великої рогатої худоби
Для активної вакцинації великої 
рогатої худоби проти інфекційного 
ринотрахеїту, викликаного 
герпесвірусом ВРХ тип 1, починаючи 
з 3-місячного віку.

Колібін РК Нео
Bакцина інактивована проти 
колібактеріозу, ротавірусної та 
коронавірусної інфекцій великої 
рогатої худоби.
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Вакцини для коней

БіоЕквін ФГ
Bакцина інактивована проти грипу 
та герпесвірусної інфекції коней

КЛОТЕЇД-4
Bакцина інактивована проти правцю 
тварин.

Bакцини для птиці

ОРНІБРОН 
Жива (ліофілізована) вакцина проти 
інфекційного бронхіту птиці

ОРНІПЕСТ 
Жива (ліофілізована) вакцина проти 
хвороби Ньюкасла птиці.

ОРНIПРIМ КЛОН 1 
Жива ліофілізована вакцина проти 
хвороби Ньюкасла птиці. 

ОРНIМIКС КЛОН B 1+ H 120
Вакцина жива лiофiлiзована для 
активної имунизації птицi проти 
ньюкаслської  хвороби  та 
iнфекцiйного бронхiту
вороби домашньої птиці  

nowośćновинка

nowośćновинка

БіоЕквін Ф 
Bакцина інактивована проти грипу 
коней.

БіоЕквін Г 
Вакцина інактивована проти 
герпесвірусної інфекції коней.

БіоЕквін ФТ 
Bакцина інактивована проти грипу 
та правцю коней.

nowośćновинка
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Еквістронг паста 
Паста для дегельмінтизація коней, 
містить пірантелу ембонат, 

Інші препарати

ФІПРОН 50 спот-он 
розчин для котів 

Лікування та профілактика котів при 
ураженні блохами (Ctenocephalides 
felis), паразитоформними кліщами 
(Ixodes spp.) та вошами (Felicola 
subrostratus).

ФІПРОН 100 спот-он 
розчин для собак
Лікування та профілактика собак 
у разі ураження блохами 
(Ctenocephalides spp.), 
паразитоформними та коростяними 
кліщами (Rhipicephalus spp., 
Dermacentor spp., Ixodes spp.) 
і волосоїдами (Trichodectes canis).

туби по 0,67 мл (туба S)

туби по 1,34 мл (туба М)

туби по 2,68 мл (туба L)

ОРНІВАК ND+IB2+EDS  
Bакцина інактивована для ін'єкцій 
проти ньюкаслської хвороби птиці, 
інфекційного бронхіту та синдрому 
зниження несучості.

ОРНІБУР 
Жива (ліофілізована) вакцина проти 
інфекційної бурсальної хвороби 
домашньої птиці.

ОРНІБУР Iнтермедiальний 
Плюс 
Жива ліофілізована вакцина проти 
інфекційної бурсальної хвороби 
домашньої птиці  

туби по 4,02 мл (туба XL)

КАНІВЕРМ таблетки 
для вет. вик
Таблетки препарату випускаються 
масою по 
по 0,7 г. і по 0,175 г.  
Дегельмінтизація собак і котів при 
ураженні круглими 
і стьожковими гельмінтами.

Еквіверм паста
Дію препарату обумовлюють діючі 
речовини – івермектин 
і празіквантел.
Лікування і профілактика 
захворювань коней.

Каніверм паста
Дегельмінтизація собак 
і котів при ураженні круглими 
і стьожковими гельмінтами.
Широкий спектр 
антигельмінтної дії на круглі 
і стьожкові гельмінти базується 
на фармакологічній дії складових 
препарату: фенбендазол, пірантелу 
ембонат, празіквантел. 

nowośćновинка

– 41 –



ФЕРРІБІОН 10 %
(розчин для ін'єкцій)
Застосовують препарат 
для лікування телят, поросят 
при аліментарній, гіпохромній 
та залізодефіцитній анемії та 
профілактики цих захворювань.

ОТІБІОВІН
(краплі вушні, розчин)
Лікування собак та котів, 
хворих на отити і дерматити
зовнішнього слухового 
каналу. 

ГАФЕРВІТ
(розчин для ін'єкцій)
Препарат застосовують для 
профілактики залізодефіцитної анемії 
та лікування хворих на анемію поросят.

Естрофан ін'єкційний
(розчин для ін'єкцій)
Препарат застосовують шляхом 
внутрішньом'язових ін'єкцій – 
синхронізація тічки, функціональні 
розлади яєчників, післяродові 
захворювання матки, для переривання 
вагітності 

ПВП Йод спрей
(розчин для зовнішнього 
застосування)
Для дезінфекції рук, 
операційного поля при 
операціях, кастраціях та для 
обробки пуповин у 
новонароджених тварин. 

Амоксицилін Біовета 15% ЛА
(суспензія для ін'єкцій)
Лікування великої рогатої худоби, 
свиней та собак при захворюваннях 
травного каналу органів дихання 
шкіри та м'яких тканин та 
сечостатевої системи 

Йодоутер
(розчин для внутрішньоматкового 
застосування)
Лікування великої рогатої худоби, 
свиней при захворюваннях на 
підгострі та хронічні форми 
ендометритів, піометритів.

ГАММАВІТ БІО
(порошок для приготування 
пероральної суспензії)
Профілактика і лікування 
новонароджених телят однодобового 
віку при захворюваннях травного 
каналу.

Окситетрациклін Л.А. 200
(розчин для ін'єкцій)
Лікування тварин, хворих на 
пневмонію, гастроентерит, артрит, 
пододерматит, хламідіоз, бруцельоз, 
лептоспіроз, пастерельоз, 
актинобацильоз, мастит, дифтерію 
телят.

Сергон 500 
з розчинником
(Порошок і рідина для приготування 
розчину для ін'єкцій)
Лікування анеструсу в корів, теличок, 
свиноматок, ремонтних свинок, овець, 
кіз, собак і кролів; 

ЛЕЦИРЕЛІН 
Bioveta 0,025mg / мл

Препарат з активною речовиною 
лецирелинум (LHRH), перевіреною 
упродовж багаторічної практики 
застосування 

nowośćновинка
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БІОПІРОКС спрей
(розчин для зовнішнього застосування)
Лікування собак, котів, дрібних 
хутрових тварин, хворих на 
дерматофітози.

Гамарет
(суспензія для інтрацистернального 
застосування). Лікування лактуючих корів, 
хворих на клінічні форми маститу 
бактеріальної етіології.

IНТРАМАР ЛЦ
Унікальний спектр дії субстанцій, що 
містяться у препараті, проти 
найпоширеніших збудників 
інфекційних маститів із числа G+ та 
G- бактерій включно зі штамами, що 
продукують фермент β-лактамази. 
Протизапальна дія преднізолону 
забезпечує зменшення болючості і 
набряків та полегшує ретельне 
видоюння постраждалого квадранту 

ЛИНЕОМАМ LC
Препарат для інтрамамарного 
лікування маститів дійних корів під час 
лактації з широким спектром дії проти 
найчастіших збудників інфекційних 
маститів великої рогатої худоби, 
включаючи Staphylococcus aureus та 
Escherichia coli.

nowośćновинка

Біо Кілл спрей 
Профілактика та лікування собак, 
морських свинок, хом'яків, кролів, 
екзотичних птахів, коней, овець, 
домашньої птиці при ураженні 
ектопаразитами (блохами, 
вошами, кліщами). 

СЕРГОН ПГ з розчинником
(порошок і рідина для приготування 
розчину для ін'єкцій)
Профілактика післяполового анеструса у 
свиноматок після першого опоросу. 
Лікування післяполового анеструса у 
основних свиноматок і у свиноматок 
після першого опоросу.
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На фахові запитання щодо 
продуктів компанії 
Bioveta відповість

DVM. Неужіл Їржі - Генеральний директор
електронна пошта: neuzil.jiri@bioveta.cz

тел: +38 050 382 88 35

ТОВ "Біовета Україна"
вул. Авіаконструктора Антонова, 5-А, оф. 323
Київ, 03186,
Україна
Електронна пошта: bioveta.ukraine@gmail.com
Cайт: www.bioveta.cz/ua

дистриб'ютор:
ТОВ "Евровет"

вул. Народного ополчення 26а, к. 112-124
Київ, 03151, Україна

тел: + 38 044 246 20 05

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER


