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BioEquin F
injekční suspenze pro koně
Inak�vovaná vakcína k ak�vní imunizaci pro� chřipce koní.
Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje virus influenzae 
equorum inac�vatum, kmen A/Equi 2/Morava 95 (euroasijský 
typ), H3N8 a kmen A/Equi 2/Brno 08 (americký typ, sublinie 
Florida 2), H3N8
Indikace: K ak�vní imunizaci koní pro� chřipce koní za účelem 
redukce klinických příznaků a vylučování viru po infekci virem 
chřipky koní.
Balení: 2 × 1, 10 × 1 dávka

BioEquin H
injekční emulze pro koně
Inak�vovaná vakcína k ak�vní imunizaci pro� herpesvirovým 
abortům koní
Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje herpesvirus equorum 
inac�vatum (EHV-1)  
Indikace: K ak�vní imunizaci koní ke snížení výskytu 
respiratorní infekce a klinických příznaků způsobených 
herpesvirem koní (EHV-1) a ke snížení výskytu abortů březích 
klisen vyvolaných infekcí herpesvirem koní (EHV-1).
Balení: 2 × 1, 10 × 1 dávka

BioEquin FH 
injekční emulze pro koně 
Inak�vovaná vakcína k ak�vní imunizaci pro� herpesvirovým 
abortům koní a chřipce koní 
Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje virus influenzae 
equorum inac�vatum, kmen: A/Equi 2/Brno 08 (americký typ) 
H3N8, A/Equi 2/ Morava 95 (evropský typ) H3N8 a 
herpesvirus equorum inac�vatum (EHV-1)  
Indikace: K ak�vní imunizaci koní ke snížení výskytu 
respiratorní infekce a klinických příznaků způsobených virem 
chřipky koní a herpesvirem koní (EHV-1).
Balení: 2 × 1, 10 × 1 dávka

BioEquin FT 

injekční suspenze pro koně
Inak�vovaná vakcína k ak�vní imunizaci pro� chřipce 
a tetanu koní
Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje virus influenzae 
equorum inac�vatum, kmen A/Equi 2/Morava 95 (euroasijský 
typ), H3N8, A/Equi 2/Brno 08 (americký typ, sublinie Florida 
2), H3N8 a anatoxinum tetanicum purificatum min. 30 IU
Indikace: K ak�vní imunizaci koní starších šes� měsíců pro� 
chřipce koní za účelem redukce klinických příznaků a 
vylučování viru po infekci virem chřipky koní a k ak�vní 
imunizaci pro� tetanu.
Balení: 2 × 1, 10 × 1 dávka

VAKCÍNY VAKCÍNY

Biocan R 
injekční suspenze
Inak�vovaná vakcína pro� vzteklině
Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje  virus rabiei 
inac�vatum, kmen SAD Vnukovo-32 – min. 2 IU
Indikaci: K ak�vní imunizaci pro� vzteklině.
Balení: 10 × 1 ml, 10 × 10 ml

CLOTEID 4 

injekční suspenze
Vakcína pro� tetanu pro koně, skot, ovce, kozy a psy
Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje anatoxinum 
tetanicum purificatum 
Indikace: K ak�vní imunizaci koní, skotu, ovcí, koz a psů 
pro� tetanu od 3. měsíce věku.
Balení: 2 × 1, 10 × 1 dávka

TRICHOEQUEN inj. sicc. ad us. vet.

Vakcína pro� trichofytóze koní 
Jeden ml obsahuje Trichophyton equinum –

6 6min. 4.10  CFU, max. 16.10  CFU
Indikace: K profylaxi a terapii trichofytózy koní 
od 4 měsíců věku
Balení: 5 × 5 ml, 25 ml, 50 ml

CLOTEAN 

injekční suspenze
Sérum pro� tetanu
Jeden ml obsahuje immunoserum tetanicum equinum 
na�vum min. 300 IU
Indikace: K pasivní imunizaci zvířat při operacích, poraněních 
a podobně. Léčebně se používá v začátcích onemocnění 
tetanem. Při profylak�cké vakcinaci přetrvává pasivní imunita 
7–10 dnů, při léčebném použi� 7–10 dnů od poslední 
aplikace přípravku.
Balení: 5 × 20 ml, 100 ml

POLYEQUAN inj. ad us. vet.

Sérum pro� ochromě hříbat
Složení ve 100 ml - immunoserum an� Escherichia coli, 
Salmonella abortus equi, Streptococcus equi, Ac�nobacillus 
equinum na�vum
Indikace: K pasivní imunizaci hříbat při ohrožení chovu 
nebo při onemocnění vyvolaném zárodky E. coli, Salmonella 
abortus equi, Streptococcus equi, Ac�nobacillus equinum 
na�vum.
Balení: 50 ml, 100 ml

SÉRA



TOP SPOT ON STRONGER 16,25 g 

roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro koně 
Roztok pro nakapání na kůži – spot-on s obsahem permetrinu.
Jedna lahvička (25 ml odpovídajících jedné dávce) obsahuje 
permethrinum 16,25 g
Indikace: Léčebné a preven�vní použi� u koní pro� 
ektoparazitům a létajícímu hmyzu (klíšťatům, komárům, 
ovádům, střečkům a muchničkám).
Balení: 25 ml

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Narkamon 50 mg/ml
Ketaminový přípravek v 5% koncentraci. 
Jeden ml přípravku obsahuje ketaminum (ut hydrochloridum) 
50 mg
Indikace: Jako monoaneste�kum pro kratší chirurgické výkony 
nevyžadující myorelaxaci (snížení napě� svalů). V kombinaci 
s trankvilizéry (zklidňujícími léky), injekčními nebo inhalačními 
aneste�ky (znecitlivující léky) pro většinu středních 
i náročnějších výkonů
Balení: 50 ml

Narkamon 100 mg/ml
Ketaminový přípravek v 10% koncentraci. 
Jeden ml přípravku obsahuje ketaminum (ut hydrochloridum) 
100 mg
Indikace: Ke krátkodobé narkóze u koní, skotu, prasat, ovcí, 
koz, volně žijících zvířat a dalších zvířat pro diagnos�cké 
a terapeu�cké zákroky.
Balení: 10 ml, 50 ml

Rometar 20 mg/ml
Injekční přípravek s obsahem xylazinu k sedaci, analgézii 
a myorelaxaci zvířat 
Jeden ml obsahuje xylazinum 20 mg (ut xylazini 
hydrochloridum 23,31 mg) 
Indikace: K sedaci pro vyšetření a méně boles�vé úkony 
(např. ke zklidnění před přesuny, vážením, rentgenováním, 
ošetřením paznehtů i odstraněním cizích těles z jícnu 
u velkých zvířat atd.). 
Balení: 50 ml

ANESTETIKA

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

EQUIMOXIN 18,92 mg/g 
perorální gel pro koně
An�parazitární přípravek pro koně určený k léčbě 
infestace parazity citlivými na moxidek�n, včetně 
encystovaných stádií malých strongylidů
Indikace: Léčba infestace parazity citlivými na 

moxidek�n: velcí strongylidé, malí strongylidé (dospělci a intraluminární 
larvální stadia), škrkavky, Oxyuris equi (dospělci a larvální stadia), Habronema 
muscae (dospělci), Gasterophilus intes�nalis (L2, L3), Gasterophilus nasalis 
(L2, L3), Strongyloides westeri (dospělci), Trichostrongylus axei. Pro� malým 
strongylidům navozuje přípravek persistentní účinnost po dobu dvou týdnů.
Složení: Jeden gram gelu obsahuje moxidec�n 18,92 mg
Balení: 1 × 14,8 g, 10 × 14,8 g

EQUISTRONG 400 mg/g 

perorální pasta pro koně
An�parazitární pasta s obsahem pyrantelu
Jeden gram pasty obsahuje pyranteli 
embonas 400 mg

Indikace: Potlačení a léčba infekcí vyvolaných dospělci malých a velkých 
strongylidů, roupů, škrkavek a tasemnic u koní.
Balení: 1 × 28,5 g, 10 × 28,5 g

EQUIVERM 

perorální pasta
An�parazitární pasta s obsahem ivermek�nu 
a praziquantelu
Indikace: Léčba parazitóz způsobených 

tasemnicemi, malými strongylidy nebo cyathostomami, vlasovci, roupy 
(dospělci a čtvrté vývojové stadium), dospělci 
a tře�m nebo čtvrtým larválním stádiem škrkavek, mikrofilariemi, střevními 
strongyloidy (dospělci), žaludečními nematody (dospělci), larvami střevních 
nebo žaludečních střečků, plicnivkami (dospělci a čtvrté vývojové stadium)
Balení: 1 × 7 ml, 10 × 7 ml

BLUE repelent s aplikací na koně

Unikátní kombinace vysoce účinných repelentních látek –  
DEET; IR 3535; pyrethriny a pyrethroidy a geraniol 
Repelent je účinný pro� bodavému hmyzu včetně komárů, 
moskytů, muchniček a ovádů
Balení: 750 ml

GREEN repelent s aplikací na koně

Unikátní kombinace vysoce účinných přírodních silic 
(Gerosil 9) s vysokým repelentním účinkem
Repelent je účinný pro� bodavému hmyzu včetně komárů, 
moskytů, muchniček, �plíků a ovádů
Balení: 750 ml



ANTIBIOTIKA

COTRIMAZIN BIOVETA 288,2/58,0 mg/g 
perorální pasta pro koně
Trimethoprimum, sulfadiazinum

An�mikrobiální pasta pro koně s obsahem 
potencovaného sulfonamidu a jablečnou příchu�
Jeden gram pasty obsahuje sulfadiazinum 
288,2 mg a trimethoprimum 58,0 mg
Indikace: Léčba bakteriálních infekcí u koní 
(infekce trávicího traktu – diarea; infekce 
respiračního traktu – pneumonie, pleuri�da; 
strangulace, infekce ran, sep�kémie, celková 
infekce)
Obsah aplikátoru je určen pro koně 
o hmotnos� 600 kg
Balení: 1 × 54 g, 5 × 54 g.

ANESTETIKA

XYLASED 100 mg/ml 
injekční roztok 
Injekční roztok s obsahem xylazinu k sedaci, myorelaxaci 
a analgezii u skotu a koní.
Jeden ml injekčního roztoku obsahuje xylazinum 
(ut xylazini hydrochloridum) – 100,0 mg
Indikace: sedace, myorelaxace
Balení: 10 ml, 50 ml

NALGOSED 10 mg/ml injekční roztok 

Přípravek je u koní indikován k vedení analgezie a sedace, 
u psů a koček k vedení analgezie, sedace a preanestezie.
Složení: Jeden ml obsahuje butorphanol 10 mg 
(ut Butorphanoli tartras 14,58 mg)
Indikace: Analge�kum: Tlumení mírné až silné abdominální 
boles� gastrointes�nálního původu včetně koliky. K sedaci 
po podání stanovených agonistů alfa2-adrenoreceptoru 
(detomidin hydrochlorid, romifidin).
Sedace při léčebných a diagnos�ckých postupech na stojícím 
zvíře�.
Balení: 10 ml

ESTRON 250 µg/ml 
injekční roztok
Hormonální přípravek s luteoly�ckým účinkem
Jeden ml obsahuje cloprostenolum 250 µg 
(ut Cloprostenolum natricum)
Indikace: Synchronizace a vyvolání říje u jalovic, krav a klisen. 
Anestrus (�chá říje, perzistující diestrus, embryonální odúmrť, 
laktační anestrus, ukončení pseudogravidity). Přerušení 
normální a patologické březos� (v první polovině gravidity).
Balení: 10 × 2 ml, 5 × 10 ml

OESTROPHAN 0,25 mg/ml 
injekční roztok
Přípravek s obsahem synte�ckého analogu prostaglandinu 
F2α, který snižuje plazma�ckou hladinu progesteronu. 
Jeden ml  injekčního roztoku obsahuje cloprostenolum 
(ut natrium) 0,25 mg 
Indikace: Přerušení normální a patologické březos� (v první 
polovině gravidity). Funkční poruchy vaječníků, postpartální 
a postservisní anestrus, postpuerperální chronické 
endometri�dy, pyometra, přerušení normální a patologické 
březos� v první polovině gravidity, kombinovaná terapie 
folikulárních cyst (od 10. dne po podání HCG nebo LHRH, 
po zjištění pozi�vní ovariální odezvy), indukce porodu.
Balení: 1 × 10, 10 × 2 ml

HORMONÁLNÍ PŘÍPRAVKY

OXYTOCIN BIO 5 IU/ml 
injekční roztok 
Hormonální přípravek pro krávy, klisny, ovce, kozy, 
prasnice a feny 
Jeden ml roztoku oxytocin 5 IU obsahuje 
Indikace: Jako podpůrný prostředek při porodu: primární 
a sekundární ochablost kontrakcí a urychlení vypuzovací fáze 
porodu. Během puerperálního období: ochablost děložního 
svalstva: s�mulace involuce v případě zadržení lůžka 
a výhřezu dělohy (podává se ihned po porodu nebo císařském 
řezu a opakuje se o dvě až čtyři hodiny později), odstranění 
patologického obsahu dělohy, endometri�da, pyometra. 
Agalaxie v důsledku poruchy spouštění mléka u všech cílových 
druhů. 
Balení: 50 ml



ALAPTID veterinární mast 
Originální dermatologikum s hojivým účinkem na rány
Složení ve 100 g – alap�dum – 1g
Indikace: Kosme�cký veterinární k aplikaci na kůži, 
k ošetření kožních a slizničních drobných poranění, popálenin, 
odřenin, omrzlin, proleženin 
Balení: 20 g

ALFADIN 10 mg/ml kožní roztok

Kožní roztok s obsahem povidon jodu k dezinfekci pokožky 
a sliznic
V jednom ml je obsaženo iodopovidonum 10 mg (1%)
Indikace: Používá se k dezinfekci operačního, injekčního 
a kastračního pole, dezinfekci zevních rodidel, dezinfekci 
pupečního pahýlu novorozených mláďat, k laváži ran. 
K použi� při povrchové dezinfekci struků, mléčné žlázy. 
Balení: 20 ml, 200 ml, 1000 ml

PIX-FAGI Bioveta 200 mg/g 
kožní sprej, roztok
Veterinární dermatologikum a an�psoria�kum
Složení v jednom gramu – fagi pix 200 mg
Indikace: Onemocnění kopyt a paznehtů, kde je indikována 
léčba dehtem (hniloba rohového střelu, povrchové 
panaricium apod.), kopytní chirurgie, paznehtních defektů, 
ošetření po pravidelné úpravě paznehtů, upevnění kopytních 
obvazů i krycích obvazů. Dermatomykózy zvířat, zvláště 
v počátečních stádiích, event. při doléčení, kdy se příznivě 
projevují vysoušecí vlastnos� dehtu. 
Balení: 160 g

DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY



HYALURONAN BIOVETA 
10 mg/ml injekční roztok
Injekční roztok pro nitrožilní aplikaci s obsahem 
hyaluronanu
Jeden ml injekčního roztoku obsahuje natrii 
hyaluronas 10 mg

Indikace: Ortopedické – akutní a chronické artrózy, 
polyartrózy, subakutní a chronické artri�dy, akutní a chronické 
tendovagini�dy, tendinózy a bursi�dy, osteochondrózy
O�almologické – akutní a chronické kera��dy, konjunk�vi�dy, 
keratokonjunk�vi�dy, rohovkový vřed, poranění rohovky
Balení: 5 × 6 ml

HYALCHONDRO EC plus 
doplněk výživy pro koně
Perorální emulze s obsahem hyaluronan – 
chondroi�n komplexu s manganem a vitamínem E.
Indikace: Pro posílení a podporu zdravého vývinu 
pohybového aparátu, sportovním a dos�hovým 
koním před zahájením sezony a v jejím průběhu, 

neboť jedinečná kombinace HCK s manganem pozi�vně 
ovlivňuje metabolismus kolagenu, tvorbu tělních pojivových 
tkání, zejména formování chrupavek
Starším koním a koním po úrazu - kombinace HCK 
s vitaminem E a manganem zvyšuje odolnost organismu 
při zátěžových stavech a pozi�vně ovlivňuje průběh léčby 
osteoartrózy
Balení: 2 × 225 ml

ATLET BS 
Komplexní výživa kloubů. 
Přípravek ve formě perorálního prášku s přírodním extraktem 
Boswellia serrata pro zmírnění zánětu a boles�.
Obsah účinných látek v 1 kg:
Glukosamin sulfát – 400 g, hydrolyzovaný kolagen – 300 g , 
chondroi�n sulfát – 150 g, extrakt z Boswellia serrata – 65 g, 
hyaluronan sodný – 9 g 
Balení: 600 g

ATLET MSM 
Komplexní výživa kloubů.
Přípravek ve formě perorálního prášku ochuceného jablečným 
pek�nem s obsahem pro�zánětlivě působícího MSM
Obsah účinných látek v 1 kg:
Glukosamin sulfát – 355 g, chondroi�n sulfát – 133 g, 
MSM – methylsulfonylmethan – 444 g
Balení: 700 g

KLOUBNÍ VÝŽIVA



NUTRIČNÍ DOPLŇKY

ADE – vit 
injekční roztok 
Injekční roztok obsahuje vitamín A, D2 a E
Indikace : Hypovitaminóza a avitaminóza A, D2 a E; poruchy 
růstu a látkového metabolismu mláďat domácích zvířat, 
zvýšená vnímavost k infekčním chorobám dýchacího 
a trávicího aparátu 
Balení: 100 ml, 500 ml

ENERGY BOOSTER BIOVETA
Doplňkové krmivo pro zvýšení výkonnos� koně
Suspenzně-emulzní přípravek s aplikátorem 
ve formě pasty obsahující vysoce koncentrované 
a rychle dostupné výživné látky, vitamíny 
skupiny B a E, lysin, methionin, železo, zinek 
a důležité elektrolyty.
Pasta poskytuje koním rychlou a spolehlivou 
dodávku živin, minerálů a vitamínů důležitých pro 
jejich zdraví a výkonnost a správnou funkci životně 
důležitých orgánů.
Neobsahuje zakázané dopingové látky.  
Balení: 20 g

NUTRIČNÍ DOPLŇKY

FRESH HORSE 
perorální gel pro podporu dýchání 
a pro� svalové únavě koně
Příjemně chutnající sladký gel s mentolovou příchu�. 
Jeden aplikátor obsahuje L-carni�n, mátovou, 
anýzovou a eukalyptovou silici, sukralosu, med
Přípravek v unikátní kombinaci účinných látek 
LACARTIN 5 obsahující silice máty, anýzu 
a eukalyptu, které usnadňují a podporují dýchání 
a L-carni�n, který šetří svalový glykogen a snižuje 
ve svalech tvorbu laktátu, způsobujícího svalovou 
únavu. 
Balení: 12,4 g 

VITAPLASTIN forte
Doplněk minerálních látek obohacený o stopové prvky 
a základní minerály 
Cílové druhy zvířat: prase, kůň, skot, ovce, koza, pes, 
stříbrné lišky, králík, drůbež a exo� 
Indikace: Doplnění minerálních látek do krmné dávky 
Balení: 1 a 5 kg

OSTATNÍ

PENBITAL 400 mg/ml injekční roztok
Injekční roztok k neboles�vé a klidné eutanazii zvířat. 
Jeden ml roztoku obsahuje Pentobarbitalum natricum 400,0 mg 
Indikace: Eutanazie intravenózní nebo intrakardiální, určeno 
pro skot, kozy, ovce, prasata, koně, králíky, kteří nejsou určeni 
k jatečním účelům, psy, kočky a fretky.
Balení: 100 ml
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