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Doplňujeme mto řadu přípravků pod obchodním názvem ATLET:
ATLET BS, ATLET MSM a novinka ATLET SIRUP
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Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
společně otevíráme první číslo letošního roku
našeho ﬁremního časopisu Bioveta News.
V aktuálním vydání se věnujeme činnostem,
které jsou ve veterinární praxi neodmyslitelně
spjaty s jarem. Ať už
jde o vakcinaci králíků,
ošetření psů a koček
ektoparazi ky či
dermatologickou péči,
v našem por oliu vždy
naleznete kvalitní
produkty, které Vám
pomohou s řešením
těchto problémů.

našeho sor mentu po celý rok Vám umožní
čerpat zajímavé odměny v našem věrnostním
sy s t é m u . P r o r o k 2 0 1 8 j s m e o d m ě ny
v systému Partneři Biovety inovovali a jejich
přehled naleznete
v tomto vydání.
Osobně doporučuji
d o m á c í za b i j a č ku
s posezením ve
vinném sklípku,
jedna taková akce už
proběhla a velmi se
líbila.
I v letošním roce
budeme uvádět na
trh několik novinek,
k t e r é v z n i ka j í n a
zá k l a d ě Va š i c h
p o d n ě t ů
a
p ř i p o m í n e k . J a ko
p r v n í s e k Vá m
dostává ATLET Sirup,
chondroprotek vum
pro psy a kočky, o
kterém se dozvíte
více na dalších
s t rá n ká c h . T í m t o
p r o d u k t e m
doplňujeme naši
řadu kloubních
preparátů pod obchodním názvem ATLET, která
se tak stává jednou z nejkompletnějších na trhu.

Pravidelným jarním
marke ngovým
rituálem je i setkání
veterinární veřejnos
v Hradci Králové na
výstavě VETfair. Rád
bych Vás mto pozval
k návštěvě našeho
stánku na této
výstavě, kde se
můžete setkat
s našimi obchodními
zástupci, ale rovněž
načerpat sílu a energii
při tradičním
občerstvení a
v neposlední řadě v yužít v ýhodných
prodejních akcí, které pro Vás připravujeme.
Věřím, že budete potěšeni.

Přeji Vám úspěšné jaro a těším se na setkání
s Vámi v Hradci Králové.

Nakupovat naše výrobky se vypla nejen na
výstavě v Hradci Králové. Pravidelné nákupy

Dnes již nemusíte trávit čas hledáním produktů, neboť
kvalitní přípravky z Biovety máte na dosah ruky.
Stačí jen objednávat.
Marek Vystavěl
ředitel sekce marke ngu a prodeje
Bioveta, a.s.
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PRO ZMÍRNĚNÍ
ZÁNĚTU
A BOLESTI

(březen)

Chondroprotektivum pro psy a kočky
Sirup k perorálnímu podání k ochraně a regeneraci pohybového aparátu psů a koček
Přípravek obsahuje optimální množství vysoce účinných
chondroprotektivních látek, zajišťujících správnou funkci kloubů
a pohybového aparátu:
 při zvýšených nárocích na pohybový aparát
 v období rekonvalescence po zranění
 v období po prodělaném kloubním zákroku či operaci

Pravidelné užívání přípravku vede ke zkvalitnění a prodloužení délky aktivního
věku zvířete, k podpoře a obnově funkce pohybového aparátu.

Účinky přípravku:
 VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ POHYBLIVOSTI A AKTIVITY - díky lubrikaci kloubů je
usnadněn pohyb, pes a kočka mohou zůstat déle aktivní, což zlepšuje jejich celkovou
kondici a udržuje správnou hmotnost
 MAXIMÁLNÍ ZMÍRNĚNÍ BOLESTÍ KLOUBŮ A SVALŮ - látky obsažené v sirupu
působí proti bolesti a zmírňují zánět v kloubu, působí aktivně proti poškozování
chrupavky
 PRO VŠECHNY HMOTNOSTNÍ KATEGORIE - součástí balení je odměrka, sirup
se dávkuje dle hmotnosti psa nebo kočky a při správném dodržení dávkování klouby
chrání velmi efektivně
 CHUTNOST A SNADNÁ APLIKOVATELNOST - sirup dobře přijímají jak kočky,
tak psi všech velikostí; lze jej podávat přímo do dutiny ústní nebo v krmivu
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Cena za balení 250 ml:

350 Kč bez DPH

100 ml sirupu obsahuje tyto
účinné látky:
HYDROLYZOVANÝ KOLAGEN:
je hlavní bílkovinou kloubní
chrupavky a zabezpečuje její pevnost
a pružnost
GLUKOSAMIN: je hlavním
substrátem pro vznik chrupavky
a jeho podávání zpomaluje rozvoj
už vzniklých degenerativních změn
chrupavky
MSM (dimethylsulfon): svým
obsahem síry zpevňuje vazy a šlachy,
potlačuje zánět a bolest a příznivě
působí na regeneraci a relaxaci svalů
CHONDROITIN SULFÁT: váže velké
množství vody, čímž hydratuje
chrupavku. Podávání chondroitinu
zpomaluje poškozování chrupavky,
mírní bolest a zánět kloubů
a zlepšuje pohyblivost
KYSELINA HYALURONOVÁ: tvoří
přirozenou součást kloubní tekutiny a
její podávání brání destrukci
chrupavky a obnovuje její původní
vlastnosti
BRUSINKOVÝ EXTRAKT:
má díky obsahu antokyanynu
a proantokyaninových pigmentů
silné antioxidační vlastnosti
a protizánětlivý účinek
EXTRAKT BOSWELLIA SERRATA:
působí prostřednictvím inhibice
enzymu 5-lipoxygenázy, podobně
jako syntetická antirevmatika,
protizánětlivě a proti bolesti
Pomocné látky:
fruktosa, sukralosa, polysorbát 20,
kyselina citronová monohydrát,
kalium sorbát, příchuť

DOPORUČENÉ DENNÍ DÁVKOVÁNÍ
PES:

0 – 10 kg
10 – 20 kg
20 – 40 kg
40 – 60 kg

– 2,5 ml
– 5 ml
– 10 ml
– 15 ml

KOČKA:

2,5 – 5 ml

Denní dávku podávejte přímo do tlamy
nebo rozmíchanou v krmivu.
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Délka podávání závisí na diagnóze a
efektu přípravku. Při použití přípravku
pro preventivní ochranu pohybového
aparátu podávejte denně po dobu
3 měsíců, další měsíc vynechejte a
opakujte 3 měsíční terapii. V případě
použití již při diagnostikovaném
poškození pohybového aparátu
podávejte trvale.

„Dermatologické přípravky Biovety k ošetření kůže
a zvukovodů jsou správnou volbou nejen na jaře,”
konstatuje MVDr. Petr Pavelek

Jaro se nám letos velice pomalu, ale jistě klube v našich zahradách,
trávnících a parcích. Naše čtyřnohé miláčky mimo jiné čeká zátěžová
zkouška imunitního systému. S nově přítomnými alergeny v podobě
kvetoucích rostlin, pylu a mikročástic dostává zabrat zejména kůže a
dostupné sliznice. V první linii se tak ocitá zvířecí zvukovod, a to zejména u
šteňat a dospělých psů plemen s dlouhými převislými ušnicemi.
Nezastupitelým úkolem veterinárního lékaře je nejenom léčit nemoci, ale
také aktivně působit proti možnosti jejich vzniku. Veterinární lékař je
často jedinou odbornou autoritou, která může svého klienta – chovatele
edukovat, jakým způsobem má správně pečovat o některé kritické části
těla svého čtyřnohého miláčka.
Společnost Bioveta přichází také v letošním jaře s nabídkou široké palety kvalitních
preparátů, které jsou určeny právě k péči o tyto speciﬁcké orgánové systémy –
zejména o zvukovody a kůži. S některými se znáte už léta (OTOFIN, OTIBIOVIN) a s
vývojem některých nových preparátů nám pomáháte vy – kolegové z klinické
praxe. Jedním z příkladů je MVDr. Petr Pavelek z brněnské veterinární ordinace,
který pro Biovetu ak vně testoval třísložkové moderní ušní kapky OTIMIX.

Účinné látky:
 Polymyxin B
 Miconazol
 Prednisolon










Zaručena účinnost pro
nejčastějším patogenům o s
externa
Synergický efekt mikonazolu a
polymyxinu minimalizuje riziko
relapsu
Téměř 100% efekt vůči Malassezia
pachyderma s
Obsah polymyxinu redukuje
možnost vzniku rezistence
Vynikající bezpečnostní proﬁl
Snadno se aplikuje a nedráždí

MVDr. Petr Pavelek

„OTIMIX jsem vyzkoušel a doporučuji svým kolegům.”
„Jsem rád, že jsem se ak vně podílel na testování nových ušních kapek OTIMIX.
Již během klinických studií jsem ocenil vynikající terapeu cký efekt zkracující dobu léčby a
snižující riziko recidivy. Pacien ušní kapky OTIMIX velmi dobře snášeli. Aplikace přípravku je
díky modernímu tvaru lékovky velmi jednoduchá a pohodlná, což ocení především chovatelé při
domácím ošetřování svých čtyřnohých miláčků. Ušní kapky OTIMIX tak příjemně rozšířily
terapeu cké možnos léčby o d u psů“.
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Cena za balení:
15 ml: 163 Kč bez DPH

„Ušní kapky OTIBIOVIN rád používám
u chronických pseudomonádových otitid. V těchto
případech se skvěle osvědčil.”

„OTOFIN je pro mne základním čis cím roztokem, který používám již u štěnat a koťat.
Díky svému bezpečnému aplikátoru zvládne péči o zvukovod i začínající majitel. Skvěle
rozpouš ušní maz, nedráždí sliznici a navíc příjemně voní.“
„BIODEXIN ušní lo o používám u pacientů s opakovanými o tidami, u nichž nestačí
běžné čištění OTOFINEM. Přítomný chlorhexidin má vynikající baktericidní účinek,
tlumí také kvasinkovou populaci a celkově má skvělý an ﬂogis cký efekt. Při vzniku
silné akutní o dy ho používám souběžně s ušními kapkami OTIMIX.“

„Rád používám BIODEXIN šampon u pacientů
s tendencí ke kožní seborrheae, šupinatosti,
s přehnaným mastěním kůže nebo v případě výskytu
zapáchající kůže. Také v případě alergického
dráždění kůže v jarním období, zejména u mladých
psů. Pacient je po koupeli méně svědivý, kůže se
přirozeně hydratuje, usnadňuje se rozčesávání srsti
a navíc po použití Biodexinu kůže příjemně voní.“

Cena za balení:
250 ml: 211 Kč bez DPH

Cena za balení:
15 ml: 128 Kč bez DPH

Cena za balení:
100 ml: 135 Kč bez DPH

Cena za balení:
100 ml: 152 Kč bez DPH

500 ml: 375 Kč bez DPH
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„FIPRON spot-on, to je pro mne kvalitní účinek,
praktické balení a příznivá cena,“
říká MVDr. Roman Zedek

 Účinná látka ﬁpronil
 Ochrana proti blechám

až 60 dní, proti klíšťatům
a všenkám až 30 dní

Cena za balení:
1×0,5 ml:
78 Kč bez DPH
25×0,5 ml: 1 739 Kč bez DPH

Cena za balení:
1×0,67 ml:
88 Kč bez DPH
25×0,67 ml: 1 970 Kč bez DPH

MVDr. Roman Zedek

S blížícím se jarem narůstá zájem klientů veterinárních pracovišť
o antiparazitika proti blechám a klíšťatům. Společnost Bioveta nabízí dvě řady
těchto produktů, a to řadu FIPRON spot-on s účinnou látkou fipronil a
přípravek TOP SPOT ON DOG. Požádali jsme MVDr. Romana Zedka z Ostravy
o jeho zkušenosti s antiparazitárními přípravky z portfolia naší firmy.
Pane doktore, používáte některé ektoparazitikum z produkce Biovety?
Dlouhodobě používám přípravek FIPRON spot-on, začal jsem jej nakupovat od jeho
uvedení na trh. Kromě kvalitního účinku na blechy s trváním dva měsíce a jeden měsíc
na klíšťata oceňuji praktické balení jednotlivých pipet v hliníkové folii a snadnou
manipulaci s pipetou při otevření.
FIPRON spot-on pro psy se dodává na trh ve čtyřech velikostech. Aplikujete nějakou
více než ostatní?
Prodej pipet odráží skladbu psí klientely. Dá se jednoznačně říci, že početní zastoupení
jednotlivých váhových kategoriích klesá s narůstající hmotností zvířat. Nejvíce
prodávám FIPRON spot-on S pro psy 2 až 10 kg a nejméně FIPRON spot-on XL pro psy
nad 40 kg. Také prodávám FIPRON spot-on pro kočky, o který je velký zájem.
Pane doktore, máte na starosti útulek v Ostravě. Využíváte řadu FIPRON i tam?
V útulku používám téměř výhradně FIPRON, neboť kromě výše uvedených pozitiv je
v útulku důležitá i cena používaných léčiv. I v tomto aspektu je na tom přípravek
FIPRON spot-on v porovnání s konkurencí velmi dobře.
Děkujeme za rozhovor.
MVDr. Tomáš Dymáček
Obchodní reprezentant Bioveta, a.s.
Tel.: 777 079 728
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Cena za balení:
1×1,34 ml:
109 Kč bez DPH
25×1,34 ml: 2 434 Kč bez DPH

Cena za balení:
1×2,68 ml:
130 Kč bez DPH
25×2,68 ml: 2 897 Kč bez DPH

Cena za balení:
1×4,02 ml:
161 Kč bez DPH
25×4,02 ml: 3 593 Kč bez DPH

„Líbí se mi snadná aplikace přípravků
FIPRON spot - on a TOP SPOT ON DOG, podle
návodu odbleší svého čtyřnohého miláčka každý chovatel,“
svěřil se nám MVDr. Vít Dokoupil

TOP SPOT ON
DOG

Permethrinum
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
 Účinná látka permetrin
 Proti blechám chrání až






MVDr. Vít Dokoupil

Sluneční paprsky vytahují z rozmrzající země první nesmělé rostlinky.
Bohužel s jarem přicházejí i další jeho poslové. Jsou malí, nenasytní a
chutná jim krev našich čtyřnohých mazlíčků. Ano správně, začínají se
probouzet klíšťata, blechy a další obtížní ektoparazité, kteří dokáží psa
nebo kočku velmi nepříjemně obtěžovat. Pokud chovatel zjistí výskyt
ektoparazitů na těle zvířete, je nutné zajistit jejich okamžité odstranění a
provést preventivní opatření, aby se zabránilo dalšímu znovunapadení
zvířete parazity.
Navštívili jsme veterinárního lékaře MVDr. Víta Dokoupila z Černé Hory
a zeptali jsme se ho, proč je spokojen s antiparazitárními přípravky ze
sortimentu Biovety.
„Antiparazitární přípravky firmy Bioveta, především FIPRON spot-on a TOP SPOT ON
DOG používám ve své praxi preventivně i léčebně od doby, kdy se objevily na trhu.
Líbí se mi snadná aplikace obou přípravků, jednoduchý a srozumitelný návod, podle
kterého odbleší svého čtyřnohého miláčka každý chovatel, a také možnost, že si mohu
objednat u svého distributora kdykoliv libovolný počet kusů.
Moji klienti jsou spokojeni nejen s účinností preparátů proti blechám i klíšťatům, ale
i s cenou, zvlášť tam, kde musíme řešit výskyt parazitů u více zvířat. Na základě svých
zkušeností přípravky FIPRON spot-on a TOP SPOT ON DOG doporučuji.”
Děkujeme za rozhovor.
MVDr. Kamila Růžičková
Obchodní reprezentantka Bioveta, a.s.
Mobil: 724 071 595
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90 dní, proti klíšťatům
až 30 dní
Přípravek výborně ulpívá
na kůži
Moderní aplikátor zajistí
pohodlnou aplikaci
Jedna pipeta pro danou
hmotnostní kategorii psů:
S, M, L
Odtrhávací, samolepící etiketa
do očkovacího průkazu je
součástí každé tuby

Cena za balení:
1×1 ml:
67 Kč bez DPH
10×1 ml:
387 Kč bez DPH

Cena za balení:
1×2 ml:
99 Kč bez DPH
10×2 ml:
546 Kč bez DPH

Cena za balení:
1×3 ml:
131 Kč bez DPH
10×3 ml:
723 Kč bez DPH

„Ve své dlouholeté králičí praxi aplikuji
monovalentní vakcíny MYXOREN a PESTORIN,“
říká MVDr. Vlastimil Stupka
Kdysi jsme je mohli vidět téměř v každém domě na vesnici. Dnes je chov králíků
takřka obdivuhodný počin, který v sobě nese nejen snahu o produkci kvalitního
králičího masa, ale také kulturní odkaz generací našich předků. Chov králíků je
výhodný díky poměrně nízkým nákladům na chov, prostor a krmení a také pro
jejich vynikající rozmnožovací schopnost. V neposlední řadě se
pet-králík stal třetím nejvíce chovaným zvířetem ze záliby a svým majitelům
nahrazuje po stránce emocionální zcela rovnocenně chov psa nebo kočky.
Z hlediska veterinární péče nesmíme v jarním období zapomenout na pravidelné očkování
králíků. Všechna tři vysoce letální infekční onemocnění (mor, myxomatóza, pasterelóza)
jsou vysoce kontagiózní. Proto je třeba myslet na kvalitní vakcinační program již v jarních
měsících před začátkem sezóny výskytu komárů a dalšího ob žného bodavého hmyzu.
Se svými zkušenostmi, radami a py nejen na dobrý vakcinační program se s námi
v následujících řádcích podělil kolega MVDr. Vlas mil Stupka z Brna, specialista na
zdravotní problema ku ve velkochovech králíků, činčil, prasat, drůbeže.
Pane doktore, jaké vakcíny v chovech králíků používáte a proč?
Ve své dlouholeté králičí praxi aplikuji zejména vakcíny Biovety, a to pro myxomatóze
MYXOREN, pro moru PESTORIN a také PASORIN-OL pro pasterelóze králíků. Používám
vždy vakcíny monovalentní než kombinované, podle mé vlastní zkušenos monovalentní
mají lepší účinnost, jsem prostě s nimi spokojen.

MVDr. Vlas mil Stupka je nejen specialista
na králíky, ale také vášnivý myslivec

Jaké vakcinační schéma používáte?
U chovných samiček začínám vakcinační schéma aplikací vakcíny PASORIN-OL ve 4. týdnu
věku, poté opakuji před prvním připuštěním. Ve 14 denním odstupu aplikuji monovalentní
vakcíny MYXOREN a PESTORIN. Následně vakcinuji pro moru a myxomatóze pravidelně
v intervalu 3-4 měsíců. Dle aktuální nákazové situace vakcinační postup vyměním a začnu
očkováním pro moru a myxomatóze. Použi těchto vakcín mám odzkoušeno jak
u chovných králíků, tak ve velkochovech. Vzhledem k zavedení častější vakcinace nemáme
ve velkochovech s nákazami problém.

Z dalších přípravků Biovety používám
hormonální přípravek s obsahem sérového
gonadotropinu SERGON 500 IU/ml a to
k inseminaci ramlic. An kokcidikum
ESB3 Bio 300 mg/g využívám pouze
v malochovech. Velkochovy králíků mají
z p ra co va n é s p e c i a l i zo va n é k r m n é
programy včetně medikace.

Pane doktore, využíváte u králíků i další přípravky ze sor mentu Biovety?
Ano, ve velkochovech, o které z veterinárního hlediska pečuji, máme zavedený kvalitní
preven vní an bio cký program vůči pasterelóze. Týká se zejména samiček v období
porodu.

Jaké další zootechnické a hygienické
postupy doporučuj ete k omezení
nákazové situace?
Ve velkochovech je zavedený systém
all in/all out, který spočívá
v systema ckém jednorázovém
naskladňování a vyskladňování ucelených
králičích rodin. Dále jsou všechny misky,
n a p á j e č k y, p r o s t o r y p r a v i d e l n ě
dezinﬁkovány, chovné klece opalovány.
Pane doktore, kam podle Vás v dnešní
době směřuje chov králíků?
Na základě svých zkušenos musím
konstatovat, že i když je pro naši
geograﬁckou oblast chov králíků typický,
registruji snižování počtu nejen
malochovů králíků, ale i snižující se
tendenci ve velkochovech.
Pravděpodobně za to může odklon
od české tradice v konzumování králičího
masa.
Děkujeme za rozhovor.
MVDr. Kamila Růžičková
Obchodní reprezentantka Bioveta, a.s.
Mobil: 724 071 595
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PESTORIN

MYXOREN inj. sicc.

inj.

Vakcína proti myxomatóze králíků živá MXT

Vakcína proti moru králíků

 k vakcinaci klinicky zdravých králíků od 10. týdne stáří,

 k očkování králíků proti moru od 10. týdne stáří
 v případě nepříznivé nákazové situace je možné aplikovat vakcínu již





od 6. týdne stáří s revakcinací za 4 týdny
u chovných králíků každoroční revakcinace proti moru
pro hobby králíky v balení po jednodávkách
dávkování: 1 ml s.c.
balení: 5×1 d, 20 ml, 50 ml, 5×20 ml









Cena za balení:
1×20 ml: 107 Kč bez DPH
5×20 ml:
1×50 ml:
5×1 d:

522 Kč bez DPH
248 Kč bez DPH
128 Kč bez DPH

5×1 d:

PESTORIN MORMYX inj. sicc.

PASORIN-OL inj.

Kombinovaná vakcína proti moru
a myxomatóze králíků

Inaktivovaná vakcína proti pasterelóze králíků





86 Kč bez DPH

 olejová vakcína k očkování králíků proti pasterelóze

od 4 týdnů stáří

 k ochrannému očkování klinicky zdravých králíků jedním vpichem


v ohrožených lokalitách již od 4. týdne stáří s revakcinací
za 6 týdnů
další revakcinace se provádí za 6 měsíců
od poslední vakcinace
v oblastech s nepříznivou nákazovu situací je vhodné
u chovných králíků provádět dvě vakcinace ročně (vakcinace na
jaře s revakcinací v létě)
dávkování: průpichem ušního boltce nebo s. c. (1 ml) nebo
bezjehelným aplikátorem (dávka 0,2 ml; nově 0,1 ml)
pro hobby
králíky k dostání
i v jednodávkách
balení: 50 d,
5×50 d
Cena za balení:
(průpichem
5×10 d: 262 Kč bez DPH
ucha),
5×80 d
1×10 d:
57 Kč bez DPH
(bezjehelně i.d.),
5×50 d: 391 Kč bez DPH
5×1 d, 5×20 d
1×50
d: 136 Kč bez DPH
(s.c.)

proti moru a myxomatóze od 10. týdne stáří
v případě nepříznivé nákazové situace:
a) vakcinace monovalentní vakcínou proti myxomatóze (MYXOREN)
od stáří 4 týdnů s následnou revakcinací vakcínou PESTORIN
MORMYX nejdříve ve věku 10 týdnů; mezi aplikacemi obou
vakcíny je nutno zachovat odstup minimálně 2 týdny
b) vakcinace vakcínou PESTORIN MORMYX od stáří
6 týdnů s následnou revakcinací za 4 týdny
u chovných zvířat se doporučuje další revakcinace vakcínou
PESTORIN MORMYX v 6ti měsíčních intervalech
pro hobby králíky k dostání i v jednodávkách
dávkování: 1 ml podkožně, balení: 5×1 d, 20 ml, 5×20 ml

 po aplikaci navozuje vysoké titry protilátek proti aktuálním

kmenům P. multocida (sérotyp A, D)
 dávkování: 0,5 až 1 ml s. c.
 balení 100 ml

Doporučené vakcinační schéma proti pasterelóze vakcínou
PASORIN-OL:
Týdny stáří králíka
4
7
10

Další pravidelné vakcinace vždy jednou vakcinační dávkou 1× za 6 měsíců.

Cena za balení:
5×1 ml: 235 Kč bez DPH
1×20 ml:
5×20 ml:

Velikost vakcinační dávky
0,5 ml
1 ml
1 ml

222 Kč bez DPH
1 057 Kč bez DPH
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Cena za balení:
20 ml: 217 Kč bez DPH
100 ml:

899 Kč bez DPH

„Atraktivním trhem pro vakcínu BioBos IBR
marker inact. se stal i Nový Zéland, který je
proslulý svým rozvinutým chovem skotu,”
konstatuje MVDr. Pavel Raška

Dynamicky se rozvíjející produkce
společnosti Bioveta vede ke
zvýšeným nárokům i na její
obchodní aktivity na zahraničních
trzích. Veterinární přípravky
z portfolia Biovety jsou
zaregistrovány ve více než 90ti
zemích světa a stejně roste i trh
s vakcínami pro skot. Aktuálně
mohou zákazníci zakoupit vakcíny
pro skot již ve 30ti státech světa, a
to nejen v Evropě, ale i v Asii,
Africe, Jižní Americe a na Novém
Zélandu.
MVDr. Pavel Raška

Náplň práce na pozici produktového manažera přípravků pro skot a prasata vyžaduje
časté cestování po mnoha teritoriích a setkávání se s klienty a obchodními partnery i v
zahraničí. Tato činnost zahrnuje nejen účast na kongresech, konferencích a výstavách,
ale i přímé konzultace zdravotních problémů v chovech zvířat s podporou diagnos ky
a nabídky účinné prevence produkčních i infekčních chorob. Současně je často nutné
názorně proškolit veterinární kolegy a chovatelský personál ve správné praxi při
skladování, přípravě i vlastní aplikaci léčiv a vakcín tak, aby přinášely chovatelům co
nejvyšší očekávaný efekt. V mnoha zemích, v souladu s místní legisla vou, je to ž
běžnou praxí, že tyto přípravky aplikují farmáři nebo jejich zaměstnanci. Tento stav
zvyšuje riziko nevhodného či neodborného uži léku, kterému je nutné účinně
předcházet. Díky těmto ak vitám získávám detailní informace o potřebách
jednotlivých trhů i ohlasy uživatelů.

Vakcíny pro skot z portfolia Biovety dobývají svět

Cena za balení:
10 × 10 ml: 2924 Kč bez DPH
100 ml:

2749 Kč bez DPH

vakcínami. IBR vakcíny z Biovety jsou
zajímavé jak pro zemi prodejce, tak
i zemi dovozce. Novozélandš farmáři a
chovatelé dojných i masných stád si také
velmi oblíbili vysoce imunogenní vakcínu
KO L I B I N R C Neo, neboť infekční
průjmová onemocnění novorozených
telat se nevyhýbají žádnému kon nentu.
Výborné výsledky s vakcínou KOLIBIN
RC Neo jsou potvrzovány i z našeho
nejvýznamnějšího trhu na Ukrajině. Zde
je vakcína úspěšně používána nejen
obrovským množstvím drobnochovatelů
v malých hospodářstvích na vesnicích,
ale již řadu let i největším ukrajinským
chovatelem dojného stáda
Holštýnského skotu, který vlastní 8 000
ks dojnic a jalovic chovaných na jediné
farmě cca 50 km od Kyjeva.

Zájem o vakcíny pro skot z por olia Biovety se liší díky různým geograﬁckým
podmínkám, převažujícímu typu chovů, hlavním zdravotním problémům, ale někdy i
díky importní, nebo exportní poli ce dané země. Náš program uspokojuje zájem
sousedních zemí (Slovensko, Polsko, státy Pobal , Maďarsko, země bývalé Jugoslávie)
o markerové vakcíny pro IBR, neboť i zde se přibližuje realita nutnos řešit
systema cky tuto nákazu prostřednictvím komplexních ozdravných programů.
Atrak vním trhem pro vakcínu BioBos IBR marker inact. se stal i Nový Zéland, který je
proslulý svým rozvinutým chovem skotu v počtu cca 9 miliónů kusů při osídlení pouze
necelými 4,5 milióny obyvatel.
Čilý obchod s Čínou, která je jedním z největších importérů skotu z Nového Zélandu,
vyžaduje dovoz neinﬁkovaných zvířat prokazatelně chráněných pro IBR markerovými
Cena za balení:
50 ml: 1536 Kč bez DPH
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Vakcína KOLIBIN RC Neo se těší velké
oblibě i v mnoha dalších exo ckých
des nacích, jako je Egypt, Jordánsko,
Kuvajt, Írán. Své významné místo na trhu
si buduje již tře m rokem také na severu
Itálie. Zejména provincie Bolzano, Valle d
Aosta, Piemont, Lombardie a Veneto,
kde je soustřeďováno cca 75 % italské
p ro d u kc e m l é č n é h o s ko t u , j s o u
největšími odběrateli nejen této vakcíny,
ale i dalšího přípravku - vakcíny
TRICHOBEN.

MVDr. Pavel Raška: „I aplikace vakcín pro trichofytóze v plném souladu s instrukcí k použi je nezbytná
pro perfektní účinek.”

Cena za balení:
5 × 10 ml: 996 Kč bez DPH
1 × 40 ml:

651 Kč bez DPH

Klima cké podmínky s mírnou a vlhkou
zimou napomáhají rozvoji
dermatofy ckých onemocnění skotu.
T R I C H O B E N je vysoce efek vním
nástrojem nejen pro profylaxi, ale
i cílenou léčbu trichofytózy, zejména
mladých zvířat dojných stád
Holštýnského skotu.

Typické kožní léze při trichofytóze skotu (původce
Trichophyton verrucosum.

A to i na farmách, kde je chováno téměř
2 500 kusů dojnic v jednom areálu, kde
všechny stáje jsou monitorovány
kamerovým systémem a v létě se pod
stropem otevřené haly otáčejí
dese metrové lišty vrtule, aby spolu
s vodním aerosolem zchladily
vysokoprodukční zvířata. Velkým
odběratelem vakcíny TRICHOBEN je
Švédsko, Turecko, nově proběhla
registrace i v Argen ně.

Díky vynikajícím referencím projevil o vakcíny BioBos Respi
zájem i Izrael, který rovněž patří mezi lídry udávající
celosvětové trendy v chovu mléčného skotu s vysokou
užitkovostí (průměrná dojivost na jednu krávu plemene „Israel
Holstein“ v roce 2017 byla přes 12 500 kg mléka).

Vakcíny pro respiračnímu syndromu skotu (BRDC) řady BioBos Respi nacházejí již
delší dobu uplatnění v téměř 20 zemích Evropy a Asie. Například vakcína BioBos Respi
2 intranasal v exportních stájích pro mladý skot, které jsou značně rozšířeny
v Polsku a v Rumunsku. Zde je to ž nezbytné, u zvířat dovážených z různých míst země,
vytvořit velice rychlou odolnost způsobem, který nebude imunitně interferovat
s mateřskými pro látkami. Proto zdejší veterináři volí cestu lokální imunizace
vpravením živých an genů na sliznice dýchacích cest za pomocí speciálního
intranazálního aplikátoru z nabídky Biovety. Následně se zvířata parenterálně vakcinují
inak vovanými vakcínami až po vymizení mateřských pro látek přibližně ve 2-3
měsících věku vakcínami BioBos Respi 3 nebo BioBos Respi 4, podle nákazové situace.
Díky vynikajícím referencím projevil o vakcíny BioBos Respi zájem i Izrael, který rovněž
patří mezi lídry udávající celosvětové trendy v chovu mléčného skotu
s vysokou užitkovos (průměrná dojivost na jednu krávu plemene „Israel Holstein“
v roce 2017 byla přes 12 500 kg mléka).
V letošním roce se Bioveta snaží dokončit registrační procedury stěžejních vakcín pro
skot i v Ruské Federaci. Lze očekávat, že tento trh se v brzké době stane pro Biovetu
jedním z klíčových v objemu prodejů vakcín pro skot.
MVDr. Pavel Raška
produktový manažer přípravků pro skot a prasata
Mobil: 777 357 860
e-mail: raska.pavel@bioveta.cz

Cena za balení:
1 × 5 dávek: 774 Kč bez DPH
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Kdo ještě nes hl vakcinaci
koní, může využít naši
prodejní akci na výstavě
VETfair 2018
v Hradci Králové

vakcína pro chřipce

FT
vakcína pro chřipce a tetanu

FH
vakcína pro chřipce a herpesvirové infekci

H
vakcína pro herpesvirové infekci

 aktuální kmeny chřipky koní A/Equi

2/Brno 08, A/Equi 2/Morava 95
 účinnost vakcinace prokázána čelenžní

zkouškou pro kmen chřipky koní A/Equi
2/Brno 08 a sérologicky pro kmen
chřipky koní A/Equi 2/Morava 95
 vysoce imunogenní abortogenní kmen

EHV -1
 tetanový toxoid poskytující spolehlivou

ochranu pro tetanu
 bezkonkurenčně nízká dávka 1 ml
 rychlý nástup postvakcinační imunity

Pojeďte s námi lovit
ryby k Pečickým
rybníkům
Vážená paní doktorko,
vážený pane doktore,
na základě Vašich přání jsme pro Vás, členy
věrnostního systému Banka Bioveta, znovu
připravili atrak vní a velmi žádané rybářské
odpoledne s Biovetou, tentokrát
u Pečických rybníků v rybářském revíru
Dobrá voda, Luh u Milína (u Příbrami).
Rybníky jsou vhodné pro lov kapra i dravých
ryb, š ky a candáta, pstruha, lína, plo ce,
amura, cejna, okouna, tolstolobika. Pro
zájemce bude připraveno kompletní zázemí
včetně asistované pomoci správců areálu,
příjemnou součás programu bude bohaté
občerstvení v klubovém domě. Ubytování
Vám rádi zajis me v rybářských chatkách
přímo na břehu rybníka, pro dobrodružnější
povahy je umožněno bivakování nebo
stanování.
Pro účast na rybářském dni je nezbytné,
abyste na Vašem zlaťákovém kontě měli
minimálně jeden zlaťák, který Vám zajis
jednu vstupenku na tuto jedinečnou akci.

25. května 2018
Rybářský revír Dobrá voda,
Luh u Milína

Více informací o průběhu akce i o možnostech zajištění ubytování Vám
poskytne vedoucí úseku reklamy MVDr. Hana Hanžlová, tel.: 602 558 716,
e-mail: hanzlova.hana@bioveta.cz nebo Ing. Denisa Vařeková, tel.: 517 318
774, e-mail: varekova.denisa@bioveta.cz
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Informace o aktuálním počtu zlaťáků na Vašem kontě
nebo další informace k věrnostnímu systému Banka
Bioveta Vám poskytneme na telefonním čísle 602 558
716 (MVDr. Hana Hanžlová), nebo 517 318 774 (Ing.
Denisa Vařeková) nebo volejte svého obchodního
zástupce Biovety, se kterým jste v kontaktu (MVDr.
Kamila Růžičková tel.: 724 071 595, MVDr. Tomáš
Dymáček tel.: 777 079 728, Barbora Heliová: 602 476
680, MVDr. Jan Zobač tel.: 602 774 873, MVDr. Jiří Bartl
tel.: 602 522 493, Aleš Kroupa tel.: 602 793 008).

Jsme rádi, že vám zabijačkové
speciality a moravské víno chutnalo
a že jste se s Biovetou bavili

V kotli už to vře!

Kam se podělo prase?

Příjemné prostředí areálu lednického penzionu Onyx přivítalo účastníky moravské
zabijačky, kterou společnost Bioveta připravila jako novinku v rámci věrnostního
programu Banka Bioveta.

Chvílemi to byl krvák!

Studené březnové počasí nikomu nevadilo, neboť moravská meruňkovice dokázala
zahřát. Každý z hostů měl možnost přiložit ruku k dílu a něco se přiučit od řezníků při
výrobě jelítek, jitrnic, tlačenky nebo se ohřát u kotle při škvaření sádla. A kdo se nechtěl
ušpinit, poseděl v restauraci a z tepla přes okno sledoval zabijačkové dění.
Večer se hosté přesunuli do kvelbeného sklepa v areálu penzionu, kde byly připraveny
bohaté zabijačkové hody a degustace vín místních vinařů s výkladem sommeliera.
Během večera k tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Vojara z Velkých Pavlovic.
Tradice pravé domácí zabijačky pomalu vymírá a je čím dál vzácnější. Proto věříme, že
kolegyně a kolegové, kteří přijeli do Lednice se svými partnery, si vychutnali tu
jedinečnou atmosféru, zavzpomínali na dřívější časy a rodinné zážitky spojené se
zabíjačkou a strávili společně s Biovetou příjemné chvíle u skvělého jídla a vína.

Děkujeme vám, že jste na naši novou akci
přijeli. Pokud jste tentokrát s námi nebyli,
sbírejte zlaťáky a příští rok se můžete přihlásit
i vy. Akce se bude opakovat.
– 16 –

Nejen jitrničky se musely otáčet

Jitrnice jakou svět neviděl

Skvělé zabíjačkové speciality plnily talíře

Srdečné přivítání
Cimbálová muzika Vojara lákala k poslechu...

...i k tanci

Dobré jídlo a pi , dobří lidé

Bylo z čeho vybírat a chutnalo všem

Na zdraví!

...budu ťa pít, co budu žít...

Vínečko bílé, jsi od mej milej...
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BANKA BIOVETA

Máte na svém kontě zlaťáky?
Vyměňte je za nové atrak vní odměny,
které jsme pro vás připravili
pro rok 2018.
Vážené kolegyně a kolegové,
máte-li zájem o některou z nově nabízených
odměn v rámci věrnostního systému Banka
Bioveta, stačí Vám udělat pouze
dva následující kroky:
1. Vyberte si

konkrétní odměnu
z naší aktuální
nabídky atrak vních
odměn

Zavolejte svému obchodnímu
zástupci Biovety nebo přímo manažerkám
Banky Bioveta (telefon 517 318 774, 517
318 601), kteří mají on-line přehled o počtu
vašich bodů a zlaťáků a kteří zařídí vše tak,
abyste odměnu obdrželi co nejdříve
2.

Obchodní reprezentan Biovety:
MVDr. Kamila Růžičková – 724 071 595
MVDr. Jan Zobač – 602 774 873
MVDr. Tomáš Dymáček – 777 079 728
MVDr. Jiří Bartl – 602 522 493
Barbora Heliová – 602 476 680
Aleš Kroupa – 602 793 008
Manažerka Banky Bioveta:
MVDr. Hana Hanžlová – 517 318 601
Ing. Denisa Vařeková – 517 318 774

1 zlaťák



Poukaz na domácí zabíjačku
s posezením ve vinném sklípku
na jižní Moravě pro dvě osoby nebo



Poukaz na rybolov pro jednu osobu
nebo



Dvě vstupenky na divadelní
představení (Praha, Brno). Jedná
se o hromadnou akci s Biovetou.

2 zlaťáky


Poukaz na posezení ve vinařství
na jižní Moravě pro dvě osoby
(např. Sonberk) nebo



Poukaz na uhrazení
účastnického poplatku pro
jednu osobu na seminář v rámci
výstavy VETfair (duben 2018)
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13. - 14. 4. 2018
Hradec Králové

BANKA BIOVETA

3 zlaťáky


Poukaz na hon na bažanty pro jednu
osobu nebo



Poukaz na wellness pobyt v hotelu Říčky
v Orlických horách pro dvě osoby

4 zlaťáky


Poukaz na wellness pobyt
v Českém Krumlově pro dvě
osoby nebo



Poukaz na pobyt v hotelovém
komplexu Frankův dvůr
u Jindřichova Hradce
(Česká Kanada) pro dvě
osoby

8 zlaťáků


Poukaz na zájezd u cestovní
kanceláře dle vlastního výběru
v hodnotě 30 000 Kč nebo



Uhrazení účastnického poplatku
pro jednu osobu na WSAVA 2018
Singapur, 25. – 28. 9. 2018

Poznámka: Ceny poukazů jsou uvedeny včetně DPH.

Stručná pravidla věrnostního systému
Banka Bioveta
Každý klient naší "Banky Bioveta" má založena dvě
konta – bodové a zlaťákové.
Na BODOVÉ konto se za nákup přípravků Biovety
načítají BODY. Každý výrobek má odlišnou
bodovou hodnotu (viz přiložený seznam). Za body
má každý klient nárok na získání odměny, a to:
a) veterinární přípravky z por olia Biovety
v hodnotě rovnající se maximálně počtu bodů
na bodovém kontě; cena přípravků se počítá

včetně DPH; vybrané veterinární přípravky jsou
klientovi následně fakturovány za zvýhodněnou
cenu 1 Kč + DPH, nebo
b) ﬁnanční kompenzace v případě poskytování
marke ngových služeb rovnající se polovině
počtu bodů na bodovém kontě.
Na ZLAŤÁKOVÉ konto se načítá ﬁnanční hodnota
nakoupených přípravků z por olia Biovety v Kč;
za nakoupené přípravky v hodnotě 350 000 Kč
bez DPH získává klient jeden zlaťák, za dalších
350 000 Kč bez DPH druhý zlaťák atd.
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Za zlaťáky má každý klient nárok na získání
bonusové odměny, například dárkové poukazy
na společenské akce pořádané Biovetou,
wellness pobyty aj. Vybraná bonusová odměna
je klientovi fakturována za zvýhodněnou cenu
1 Kč + DPH.
Podrobná pravidla naleznete na
www.bioveta.cz

100 years

Zveme Vás do výstavní
expozice Biovety
prodejní akce na výstavě
VETfair 2018 čekají na Vás

Výměnou za dárkovou

I pro letošní veterinární výstavu VETfair
jsme pro Vás připravili

poukázku vloženou
do tohoto čísla

ATRAKTIVNÍ PRODEJNÍ AKCE
na vybrané přípravky z našeho sor mentu, díky kterým
se připravíte na nadcházející jarní a letní sezónu co nejlépe.
Přijďte do naší expozice do Kongresového centra Aldis
v Hradci Králové ve dnech
Nejvyšší objednávka
bude odměněna

Dárek za nejvyšší
objednávku – NOTEBOOK

Dárek pro
každého z Vás

13. a 14. dubna 2018
Čeká na vás vynikající
občerstvení:
 šunka
 pivo
 moravské koláčky
 víno

BIOVETA News Vám
naše hostesky předají
drobnou pozornost jako
poděkování za Vaši přízeň.

