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Biocan NOVEL DHPPi/L4R
Vakcína je určena k ak�vní imunizaci zdravých štěňat 
a psů pro� nemocem způsobeným virem psinky, psím 
parvovirem, psím adenovirem typu 1 a 2, virem psí 
parainfluenzy, bakterií Leptospira interrogans, sérová 
skupina Icterohaemorrhagiae, sérovar 
Icterohaemorrhagiae, bakterií Leptospira interrogans, 
sérová skupina Canicola, sérovar Canicola, bakterií 
Leptospira interrogans, sérová skupina Australis, 
sérovar Bra�slava, bakterií Leptospira kirschneri, sérová 
skupina Grippotyphosa, sérovar Grippotyphosa a virem 
vztekliny.
Indikace: K ak�vní imunizaci psů starších osmi týdnů 
věku
Balení: 10 × 1 ml 

Biocan NOVEL DHPPi/L4
Vakcína je určena k ak�vní imunizaci zdravých štěňat 
a psů pro� nemocem způsobeným virem psinky, psím 
parvovirem, psím adenovirem typu 1 a 2, virem psí 
parainfluenzy, bakterií Leptospira interrogans, sérová 
skupina Icterohaemorrhagiae, sérovar 
Icterohaemorrhagiae, bakterií Leptospira interrogans, 
sérová skupina Canicola, sérovar Canicola, bakterií 
Leptospira interrogans, sérová skupina Australis, 
sérovar Bra�slava a bakterií Leptospira kirschneri, 
sérová skupina Grippotyphosa, sérovar Grippotyphosa  
Indikace: K ak�vní imunizaci psů starších šes� týdnů 
věku
Balení: 10 × 1 ml 

Biocan NOVEL DHPPi
Vakcína je určena k ak�vní imunizaci zdravých štěňat 
a psů pro� nemocem způsobeným virem psinky, psím 
parvovirem, psím adenovirem typu 1 a 2 a virem psí 
parainfluenzy. 
Indikace: K ak�vní imunizaci psů starších šes� týdnů 
věku
Balení: 10 × 1 ml 

Biocan B 

injekční suspenze
Vakcína pro� borrelióze psů inak�vovaná
Indikace: K ak�vní imunizaci psů pro� 
Lymské borrelióze od 12. týdne stáří
Balení: 2×1 d, 10×1 dávka

Biocan C 

injekční suspenze
Vakcína pro� koronaviróze psů inak�vovaná
Indikace: K ak�vní imunizaci od 5. týdne stáří 
pro� koronaviróze psů
Balení: 10×1 dávka

Biocan DHPPi 
lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku
Vakcína pro� psince, inf. hepa��dě, 
inf. laryngotrachei�dě, parvoviróze 
a parainfluenze psů živá
Indikace: K ak�vní imunizaci psů od 6. týdne stáří
Balení: 10×1 dávka

VAKCÍNY PRO PSY VAKCÍNY PRO PSY

Biocan NOVEL Pi/L4
Vakcína je určena k ak�vní imunizaci zdravých štěňat 
a psů pro� nemocem způsobeným virem psí 
parainfluenzy a bakterií Leptospira interrogans, sérová 
skupina Icterohaemorrhagiae, sérovar 
Icterohaemorrhagiae, bakterií Leptospira interrogans, 
sérová skupina Canicola, sérovar Canicola, bakterií 
Leptospira interrogans, sérová skupina Australis, 
sérovar Bra�slava, bakterií Leptospira kirschneri, 
sérová skupina Grippotyphosa, sérovar Grippotyphosa 
a virem vztekliny.
Indikace: K ak�vní imunizaci psů starších šes� týdnů 
věku
Balení: 10 × 1 ml 

Biocan Novel Puppy 
lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy
Vakcína s obsahem živých virů CPV 2b a CDV určená 
k vakcinaci štěňat od věku šes� týdnů 
Složení: Virus febris contagiosae canis, kmen CDV Bio 

4,1 5,511/A, živý atenuovaný 10  TCID - 10  TCID , 50 50

Parvovirus canis typ 2b, kmen CPV-2b Bio 12/B, živý 
5,5 7,0atenuovaný 10  TCID -10  TCID50 50

Balení: 10 × 1 dávka



VAKCÍNY PRO PSY VAKCÍNY PRO PSY

Biocan DHPPi + L 

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze 
s rozpouštědlem
Vakcína pro� psince, inf. hepa��dě, inf. laryngo-
trachei�dě, parvoviróze a parainfluenze psů živá a pro� 
leptospiróze psů (L. icterohaemorrhagiae inact., 
L. canicola inact., L. grippotyphosa inact.) inak�vovaná
Indikace: K ak�vní imunizaci psů od 8. týdne stáří
Balení: 10 × 1 dávka

Biocan DHPPi + LR 
lyofilizát pro přípravu injekční suspenze 
s rozpouštědlem
Vakcína pro� psince, inf. hepa��dě, 
inf. laryngotrachei�dě, parvoviróze, 
parainfluenze psů živá a pro� leptospiróze 
(L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, 
L. grippotyphosa) a vzteklině psů inak�vovaná
Indikace: K ak�vní imunizaci psů od 12. týdne stáří 
Balení: 10 × 1 dávka

Biocan DP 

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze 
s rozpouštědlem 
Vakcína pro� psince a parvoviróze psů živá
Indikace: K ak�vní imunizaci psů pro� psince 
a parvoviróze od 6. týdne stáří
Balení: 10 × 1 dávka

Biocan L 

injekční suspenze
Vakcína pro� leptospiróze psů inak�vovaná
Indikace: K ak�vní imunizaci psů od 8. týdne stáří pro� 
sérovarům leptospir obsaženým ve vakcíně 
(L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, 
L. grippotyphosa)
Balení: 10 × 1 dávka

Biocan LR 

injekční suspenze
Vakcína pro� leptospiróze a vzteklině psů inak�vovaná
Indikace: K ak�vní imunizaci psů od 12. týdne stáří pro� 
vzteklině a sérovarům leptospir obsaženým 
ve vakcíně (L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, 
L. grippotyphosa)
Balení: 10 × 1 dávka

Biocan M Plus 

injekční suspenze pro psy
Vakcína pro� Microsporum canis psů inak�vovaná
Indikace: Od 2 měsíců stáří k profylaxi a terapii kožních 
mykóz psů vyvolaných dermatofytem Microsporum 
canis
Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka

Biocan Puppy 

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze 
s rozpouštědlem
Vakcína pro� psince živá a parvoviróze psů inak�vovaná
Indikace: K ak�vní imunizaci psů pro� psince 
a parvoviróze psů od 5. týdne stáří
Balení: 10 × 1 dávka

Biocan R 

injekční suspenze 
Vakcína pro� vzteklině, inak�vovaná
Indikace: K ak�vní imunizaci psů a dalších druhů 
cílových zvířat (kočky, kožešinová zvířata, skot, 
koně, ovce, kozy, prasata) pro� vzteklině 
od 12. týdne stáří
Balení: 10 × 1 dávka, 10 × 10 dávek

Biocan T 

injekční suspenze pro psy
Vakcína pro� tetanu
Indikace: K ak�vní imunizaci psů pro� tetanu 
od 12. týdne stáří
Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka

Borrelym 3 

injekční suspenze pro psy 
Vakcína pro� Lymské borelióze psů
Indikace: K ak�vní imunizaci psů od stáří 
12 týdnů, pro navození an�-OspA pro�látkové odpovědi 
vůči Borrelia spp. (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii 
a B. afzelii)
Balení: 10 × 1 dávka



Biofel B 

Vakcína pro� lymské borrelióze koček 
inak�vovaná
Indikace: K ak�vní imunizaci koček pro� lymské 
borrelióze od 12. týdne stáří
Balení: 2 × 1 dávka

Biofel M Plus injekční suspenze pro kočky

Vakcína pro� Microsporum canis koček 
inak�vovaná
Indikace: Od 2 měsíců stáří k profylaxi 
a terapii kožních mykóz koček vyvolaných 
dermatofytem Microsporum canis
Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka

Biofel PCH 

Vakcína pro� panleukopenii, herpesvirové 
a kalicivirové infekci koček
Indikace: K ak�vní imunizaci koček od stáří 
8 až 10 týdnů pro� panleukopenii, herpesvirové 
a kalicivirové infekci 
Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka

Biofel PCHR 

Vakcína pro� panleukopenii, herpesvirové 
a kalicivirové infekci a vzteklině koček
Indikace: K ak�vní imunizaci koček od stáří 
12. týdnů pro� panleukopenii, herpesvirové 
a kalicivirové infekci a vzteklině
Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka

VAKCÍNY PRO KOČKY

An�parasi�c CANISSHAMPOO 
An�parazitární šampon pro psy
Účinná látka: Permethrin
Indikace: Jemný a šetrný šampon určený 
pro péči o srst všech kategorií a plemen psů. 
Účinný pro� blechám a klíšťatům.
Balení: 200 ml

BIO KILL 2,5 mg/ml kožní sprej, emulze

Přípravek pro� ektoparazitům psů, morčat, 
křečků a exo�ckých ptáků
Účinná látka: Permethrin
Indikace: Pro� blechám, vším, klíšťatům, roztočům 
u psů, morčat, křečků a exo�ckých zvířat; 
pro� hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) 
a k dezinsekci kotců a hnízd
Balení: 100 ml, 500 ml

Caniverm perorální pasta 

An�parazi�kum pro psy a kočky
Účinné látky: Fenbendazol, pyrantel, 
praziquantel
Indikace: Onemocnění způsobená 
helminty psů a koček 
Balení: 4 ml, 10 ml

Caniverm forte tablety 

Caniverm mite tablety  

An�parazi�kum pro psy, kočky, kočkovité 
a psovité šelmy

Účinné látky: Fenbendazol, pyrantel, 
praziquantel
Indikace: Onemocnění způsobená škrkavkami 
 a tasemnicemi psů, koček, 
 kočkovitých a psovitých šelem
 Balení: 
 forte:  6 tablet × 0,7 g, 
  100 tablet × 0,7 g
 mite:  6 tablet × 0,175 g

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY



FIPRON 2,5 mg/ml kožní sprej, roztok

An�parazitární přípravek pro psy a kočky 
Účinná látka: Fipronil
Indikace: Léčba a prevence napadení blechami 
(a s �m spojené alergie na bleší kousnu�), klíšťaty 
a všenkami u psů a koček. 
Balení: 100 ml, 250 ml 

TOP SPOT ON DOG, roztok pro nakapání na kůži, spot on pro psy

An�parazitární přípravek pro psy

Indikace: Léčebné a preven�vní použi� u psů pro� blechám a klíšťatům
Účinná látka: permetrin
Doporučená dávka poskytuje ochranu pro� klíšťatům na 4 týdny a pro� 
blechám na tři měsíce 

TOP SPOT ON DOG S, 
roztok pro nakapání na kůži, spot on pro psy 
Jeden aplikátor (1 ml) obsahuje 650 mg permetrinu
Pro psy o hmotnos� do 15 kg
Balení: 1 nebo 10 aplikátorů

TOP SPOT ON DOG M, 
roztok pro nakapání na kůži, spot on pro psy 
1 aplikátor (2 ml) obsahuje 1300 mg permetrinu
Pro psy o hmotnos� 15–30 kg 
Balení: 1 nebo 10 aplikátorů

TOP SPOT ON DOG L,
roztok pro nakapání na kůži, spot on pro psy 
Jeden aplikátor (3 ml) obsahuje 1950 mg permetrinu
Pro psy o hmotnos� nad 30 kg.
Balení: 1 nebo 10 aplikátorů

FIPRON spot-on pro kočky, 

50 mg roztok k nakapání na kůži 
An�parazitární přípravek pro kočky
Účinná látka: Fipronil
Indikace: Léčba a prevence napadení blechami 
(a s �m spojené alergie na bleší kousnu�), klíšťaty 
a všenkami. 
Balení: 1 tuba × 0,5 ml, 25 tub × 0,5 ml

FIPRON spot-on pro psy S, 

67 mg roztok k nakapání na kůži   
An�parazitární přípravek pro psy 2 – 10 kg 
Účinná látka: Fipronil
Indikace: Léčba a prevence napadení blechami 
(a s �m spojené alergie na bleší kousnu�), klíšťaty 
a všenkami. 
Balení: 1 tuba × 0,67 ml, 25 tub × 0,67 ml

FIPRON spot-on pro psy M, 

134 mg roztok k nakapání na kůži    
An�parazitární přípravek pro psy 10 – 20 kg 
Účinná látka: Fipronil
Indikace: Léčba a prevence napadení blechami 
(a s �m spojené alergie na bleší kousnu�), 
klíšťaty a všenkami. 
Balení: 1 tuba × 1,34 ml, 25 tub × 1,34 ml

FIPRON spot-on pro psy L, 

268 mg roztok k nakapání na kůži    
An�parazitární přípravek pro psy 20 – 40 kg 
Účinná látka: Fipronil
Indikace: Léčba a prevence napadení blechami 
(a s �m spojené alergie na bleší kousnu�), klíšťaty 
a všenkami. 
Balení: 1 tuba × 2,68 ml, 25 tub × 2,68 ml

FIPRON spot-on pro psy XL, 

402 mg roztok k nakapání na kůži  
An�parazitární přípravek pro psy nad 40 kg   
Účinná látka: Fipronil
Indikace: Léčba a prevence napadení blechami 
(a s �m spojené alergie na bleší kousnu�), klíšťaty 
a všenkami. 
Balení: 1 tuba × 4,02 ml, 25 tub × 4,02 ml

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY



ALAPTID veterinární mast

Dermatologikum s hojivým účinkem na rány
Účinná látka: Alap�d
Indikace: Vysoce hojivá mast. K použi� u všech 
teplokrevných nepotravinových zvířat k ošetření 
kožních a slizničních drobných poranění, popálenin, 
odřenin, omrzlin, proleženin, poleptání tlapek psů 
solí v zimním období apod. 
Balení: 20 g

BIOPIROX 10 mg/ml kožní sprej, roztok

Sprejový an�myko�cký přípravek 
Účinná látka: Piroctolamin   
Indikace: Léčba myko�ckých onemocnění kůže 
vyvolaných dermatofy�ckými houbami u psů, 
koček, kožešinových a drobných zvířat
Balení: 100 ml

Biodexin šampon  
Medikovaný šampon pro psy a kočky 
Účinná látka: 4% chlorhexidin
Charakteris�ka: Obsahuje roztok an�sep�cké látky 
chlorhexidinu v šamponovém základu. K použi� 
v případech, kdy je potřeba kombinovat mycí, 
an�sep�cký a desodorační účinek.
Balení: 250 ml, 500 ml 

Biodexin ušní lo�o, roztok 

Otologikum, kapky do uší s chlorhexidinem pro psy
Účinná látka: chlorhexidin
Charakteris�ka: Čis�č uší s an�bakteriálním 
účinkem. Vynikající baktericidní účinek. Efek�vní 
také pro� kvasinkám. Pro�zánětlivý efekt.
Balení: 100 ml

OTOFIN ušní roztok, lo�o

Čis�č k preven�vní péči o zvukovod psů a koček
Charakteris�ka: Rozpouš� maz, skvěle čis� 
a vysušuje. Rostlinné silice měsíčku, levandule, 
bazalky a heřmánku zklidňují a působí hojivě
Balení: 100 ml

OTIPUR sol. ad us. vet 

Tradiční čis�č zvukovodu s an�sep�ckými 
vlastnostmi pro psy a kočky
Charakteris�ka: Rozpouš� a odstraňuje maz 
a nečistoty. Účinkuje an�sep�cky.  
Balení: 60 g, 200 g 

DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY

ADE - vit. injekční roztok  

Přípravek obsahující vitamíny A, D2, E určený pro 
psy, skot, koně, prasata, ovce, kozy a králíky
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; 
myodystrofie jehňat a telat; rachi�s, osteomalacie, 
poruchy vyvolané sníženou hladinou vápníku 
v organismu, podpora hojení kostních zlomenin 
a správného vývoje zubů, osu�na selat; 
podpůrná léčba sterility bez známé e�ologie, 
profylaxe embryonální mortality a poruch 
ve vývoji plodu v prenatálním období, aj.
Balení: 100 ml, 500 ml

HYALCHONDRO DC plus doplněk výživy 

pro psy
Hyaluronan – chondroi�n komplex s manganem 
a vitamínem E
Charakteris�ka: Kloubní výživa. Doplněk stravy 
k podpoře správného vývoje a funkce pohybového 
aparátu u všech plemen psů. Používá se při 
zvýšených nárocích na pohybový aparát psů 
v období růstu, při výcvikové nebo pracovní zátěži, 
po úrazech k podpoře a obnově funkce 
pohybového aparátu.
Balení: 120 ml

PLASTIN
Doplňkové minerální krmivo pro psy a další zvířata 
(prase, drůbež) 
Charakteris�ka: K doplnění minerálních látek 
do krmné dávky 
Balení: 1 kg, 5 kg

VITAPLASTIN FORTE 
Doplňkové minerální krmivo pro psy a další zvířata 
(kůň, skot, hříbě, tele)  
Charakteris�ka: K doplnění minerálních látek 
a stopových prvků do krmné dávky
Balení: 1 kg, 5 kg

VITAPLASTIN tablety

Doplňkové minerální krmivo pro psy a kočky
Charakteris�ka: K doplnění minerálních látek 
a stopových prvků do krmné dávky. 
Balení: 150 tablet

VITAMÍNY, MINERÁLNÍ PŘÍSADY, KLOUBNÍ VÝŽIVA



ALFADIN 10 mg/ml kožní roztok

Dezinfekční přípravek pro� bakteriím, virům, 
plísním a prvokům
Účinná látka: Iodopovidonum
Charakteris�ka: K dezinfekci pokožky a sliznic, 
operačního, injekčního a kastračního pole, zevních 
rodidel, pupečního pahýlu novorozených mláďat, 
k vymývání ran. K použi� při povrchové dezinfekci 
struků, mléčné žlázy. 
Balení: 20 ml, 200 ml, 1000 ml

IVASAN spray 

Dezinfekční prostředek pro� virům, bakteriím 
a plísním určený pro potřeby veterinárních 
a chovatelských zařízení 
Účinné látky: kvartérní amoniové soli a PHMG
Charakteris�ka: K dezinfekci povrchů, ploch 
a předmětů (klece, bedny, pelíšky, toalety, hračky, 
misky, napáječky, pomůcky pro úpravu srs� nebo 
výcvik). Odstraňuje zápach, nedráždí sliznice 
ani kůži. 
Balení: 500 ml

IVASAN pets
Koncentrovaný prostředek k dezinfekci ploch, 
povrchů a lékařského vybavení ve veterinárních 
ambulancích, chovatelských pomůcek a zařízení. 
Vysoce účinný pro� virům, bakteriím a plísním.
Účinné látky: kvartérní amoniové soli a PHMG
Charakteris�ka: K my� podlah, omývání stěn 
a ploch ubikací, kotců, voliér v domácnostech, 
útulcích, záchranných stanicích aj., k dezinfekci 
chovatelských pomůcek a zařízení, k dezinfekci 
lékařského vybavení. Odstraňuje zápach, nedráždí 
sliznice ani kůži. 
Balení: 1 litr, 3 litry

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY ANALEPTIKA, ANESTETIKA, HYPNOTIKA

COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml 
injekční roztok
Injekční přípravek s obsahem kofeinu pro psy, kočky, 
koně, skot, prasata, ovce a kozy 
Účinná látka: Coffeinum 
Indikace: Celková akutní tělesná slabost, kolaps 
nebo šok jako projev útlumu nebo ochrnu� 
ústředního nervstva, operační kóma, srdeční 
insuficience a ostatní případy poškození nebo 
vyčerpání, depresivní stavy, zkrácení probouzení 
po celkové anestezii.
Balení: 50 ml

Narkamon 50 mg/ml injekční roztok

Injekční ketaminový přípravek 
Účinná látka: Ketaminum (ut hydrochloridum) 
Indikace: Krátkodobá narkóza u psů, koček, koní 
a oslů pro diagnos�cké a terapeu�cké zákroky
Balení: 50 ml

Narkamon 100 mg/ml injekční roztok

Injekční ketaminový přípravek 
Účinná látka: Ketaminum (ut hydrochloridum) 
Indikace: Krátkodobá narkóza u psů, koček a dalších 
cílových zvířat (koní, skotu, prasat, ovcí, koz, volně 
žijících zvířat, drobných zvířat a ptáků) 
pro diagnos�cké a terapeu�cké zákroky
Balení: 10 ml, 50 ml

Rometar 20 mg/ml injekční roztok

Injekční přípravek s obsahem xylazinu pro psy, kočky, 
koně, skot a zoo zvířata (jelen, srnec, daněk)
Účinná látka: Xylazinum (ut Xylazini 
hydrochloridum) 
Indikace: Podle velikos� dávky, způsobu podání 
a druhu zvířete má přípravek různě vyjádřené 
seda�vní, analge�cké, aneste�cké a myorelaxační 
působení.
Balení: 50 ml

NALGOSED 10 mg/ml 
injekční roztok 
Přípravek je u psů a koček indikován k vedení 
analgezie, sedace a preanestezie. U koní k vedení 
analgezie a sedace
Složení: Jeden ml obsahuje butorphanol 10 mg 
(ut Butorphanoli tartras 14,58 mg)
Balení: 10 ml

ANALEPTIKA, ANESTETIKA, HYPNOTIKA
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OSTATNÍ OSTATNÍ 

AMOXICILLIN Bioveta 150 mg/ml LA 
injekční suspenze   
Injekční an�bio�kum 
Účinná látka: Amoxicillinum (ut Amoxicillinum 
trihydricum) 
Indikace: Terapie onemocnění vyvolaných zárodky 
citlivými na amoxicilin u psů, skotu, ovcí a prasat 
(infekce lokální, gastrointes�nální, respiratorní 
a urogenitální).
Balení: 100 ml, 250 ml

OTIBIOVIN ušní kapky, roztok

Otologikum s účinnou kombinací an�bio�k, 
dezinfekčních a zklidňujících látek
Účinné látky: Triamcinoloni acetonidum, Acidum 
salicylicum, Gentamicini sulfas, Carbethopendecinii 
bromidum 
Indikace: O��s externa u psů a koček
Balení: 15 ml

OTIMIX ušní kapky, roztok

Otologický přípravek obsahující účinnou kombinaci 
an�bio�k a kor�kosteroidů
Účinné látky: polymyxin B, mikonazol a prednisolon
Indikace: Léčba akutních forem o��s externa u psů
Balení: 15 ml

HYALURONAN Bioveta 10 mg/ml 
injekční roztok 
Injekční hyaluronan pro použi� u psů, koček a koní 
Účinná látka: Natrii hyaluronas
Indikace: Ortopedické (i.v. aplikace) – akutní a 
chronické artrózy, polyartrózy; subakutní a chronické 
artri�dy; akutní a chronické tendovagini�dy, tendinózy 
a bursi�dy; osteochondrózy. O�almologické (k topické 
aplikaci) – akutní a chronické kera��dy; konjuk�vi�dy ...
Balení: 5 × 6 ml

OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekční roztok

Hormonální přípravek pro feny, krávy, klisny, ovce, kozy, 
prasnice
Účinná látka: Oxytocinum
Indikace: Podpůrný prostředek při porodu a během 
puerperálního období; odstranění patologického 
obsahu dělohy, endometri�da, pyometra; agalaxie, atd. 
Balení: 50 ml

PENBITAL 400 mg/ml injekční roztok

Přípravek k šetrné injekční eutanazii. 
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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