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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� 
herpesviru koní
Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje herpesvirus 
equorum inac�vatum (EHV-1)  
Indikace: K ak�vní imunizaci koní za účelem 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� chřipce 
a herpesviru 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 za účelem snížení 
výskytu respiratorní infekce a klinických příznaků 
způsobených virem chřipky koní a herpesvirem koní 
(EHV-1) a ke snížení výskytu abortů březích klisen 
vyvolaných infekcí herpesvirem koní (EHV-1)
Balení: 2 × 1, 10 × 1 dávka

VAKCÍNY VAKCÍNY

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 pro� tetanu 
od 3. měsíce věku
Cílové druhy zvířat: Kůň, skot, ovce, koza, pes
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

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

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



ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

An�parazitární gel s obsahem moxidec�nu 

Balení: 1 × 14,8 g, 10 × 14,8 g

perorální gel pro koně

Účinná látka: Jeden gram gelu obsahuje 
moxidec�n 18,92 mg

EQUIMOXIN 18,92 mg/g 

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

perorální pasta pro koně
An�parazitární pasta s obsahem pyrantelu
Účinná látka: Jeden gram gelu 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

EQUISTRONG 400 mg/g 

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

perorální pasta

EQUIVERM 

An�parazitární pasta s obsahem ivermek�nu 
a praziquantelu
Účinné látky: Jeden ml pasty obsahuje 
ivermec�n 20 mg, praziquantel 100 mg

TOP SPOT ON STRONGER 16,25 g 

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro koně
Účinná látka: Jedna lahvička (25 ml odpovídajících 
jedné dávce) obsahuje permethrinum 16,25 g

Účinné látky: prallethrin, phenothrin, 
Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt, Tanacetum 
cinerariifolium extrakt, piperonyl, geraniol, bukový 
dehet
Indikace: Rychlý a radikální účinek pro� ob�žnému 
bodavému, létajícímu i lezoucímu hmyzu

GREEN repelent s aplikací na koně

Unikátní kombinace vysoce účinných přírodních silic 
Účinné látky: Geraniol, citridiol, geranium oil, 
citronella oil in unique combina�on Gerosil 9
Indikace: Repelent na přírodní bázi účinný pro� 
bodavému hmyzu včetně komárů, moskytů, 
muchniček, �plíků a ovádů
Balení: 750 ml

Balení: 670 ml

Extra účinný kapalný insek�cid ve spreji obohacený 
o bioadhezivní polymer k výraznému prodloužení 
účinku

Indikace: Léčebné a preven�vní použi� u koní pro� 
ektoparazitům a létajícímu hmyzu (klíšťatům, 
komárům, ovádům, střečkům a muchničkám) 
s dlouhodobým účinkem
Balení: 25 ml

BLUE repelent s aplikací na koně

Unikátní kombinace vysoce účinných repelentních 
a insek�cidních látek

Indikace: Repelent účinný pro� bodavému hmyzu 
včetně komárů, moskytů, muchniček a ovádů.
Balení: 750 ml

BLACK HORSE sprej 

Účinné látky: DEET; IR 3535; pyrethriny, pyrethroidy,  
geraniol



ANESTETIKA

Indikace: Sedace s krátkodobou analgezií, vhodná 
k provedení vyšetření, rentgenování, méně 
boles�vým úkonům, drobným chirurgickým 
zákrokům (v kombinaci s analge�ky) nebo jako úvod 
do celkové anestezie

NALGOSED 10 mg/ml injekční roztok 

Cílové druhy zvířat: Kůň, skot
Balení: 10 ml, 50 ml

Přípravek s obsahem butorphanolu je u koní 
indikován k analgezii, vedení sedace 
a preanestezie u koní

XYLASED 100 mg/ml injekční roztok 

Injekční přípravek s obsahem xylazinu k sedaci, 
analgézii
a myorelaxaci zvířat
Účinná látka: Jeden ml obsahuje xylazinum 100 mg 
(ut xylazini hydrochloridum)

Cílové druhy zvířat: Kůň, pes kočka

Účinná látka: Jeden ml obsahuje butorphanolum 
10 mg (ut Butorphanoli tartras 14,58 mg)

Balení: 10 ml

Indikace: Analgezie: tlumení mírné až silné 
abdominální boles� gastrointes�nálního původu 
včetně koliky. Sedace:  v kombinaci s podáním 
agonistů alfa2-adrenoreceptoru (xylazin, detomidin 
hydrochlorid, romifidin). Sedace při diagnos�ce, 
provedení ošetření např. zubů a drobných 
chirurgických zákrocích na stojícím zvíře�

Indikace: Aneste�kum pro kratší chirurgické zákroky 
nevyžadující myorelaxaci. V kombinaci s trankvilizéry, 
injekčními nebo inhalačními aneste�ky (znecitlivující 
léky) vhodné pro většinu středních i náročnějších 
výkonů.

Rometar 20 mg/ml
Injekční přípravek s obsahem xylazinu k sedaci, 
analgézii a myorelaxaci zvířat 
Účinná látka: Jeden ml obsahuje xylazinum 20 mg 
(ut xylazini hydrochloridum 23,31 mg)

Cílové druhy zvířat: kůň, pes, kočka 
Balení: 50 ml

Narkamon 100 mg/ml
Ketaminový přípravek v 10% koncentraci 
Účinná látka: Jeden ml přípravku obsahuje 
ketaminum (ut hydrochloridum) 100 mg 
Indikace: Aneste�kum pro kratší chirurgické zákroky 
nevyžadující myorelaxaci. V kombinaci s trankvilizéry, 
injekčními nebo inhalačními aneste�ky (znecitlivující 
léky) vhodné pro většinu středních i náročnějších 
výkonů
Cílové druhy zvířat: kůň, pes, kočka, skot, koza, ovce 
Balení: 10 ml, 50 ml

Narkamon 50 mg/ml
Ketaminový přípravek v 5% koncentraci. 
Účinná látka: Jeden ml přípravku obsahuje 
ketaminum (ut hydrochloridum) 50 mg.

Indikace: Sedace s krátkodobou analgezií, vhodná 
k provedení vyšetření, rentgenování, méně 
boles�vým úkonům, drobným chirurgickým 
zákrokům (v kombinaci s analge�ky) nebo jako úvod 
do celkové anestezie
Cílové druhy zvířat: Kůň, skot, pes kočka
Balení: 50 ml

ANESTETIKA



ANESTETIKA

SEDAN 35 mg/ml perorální gel 

pro koně a psy

SEDAN 10 mg/ml injekční roztok

Perorální forma acepromazinového preparátu

určená k bezpečné trankvilizaci, sedaci 
a anestezilogické premedikaci koní 
s dlouhodobým účinkem

určená k jednoduché a bezpečné trankvilizaci, sedaci 
a anestezilogické premedikaci koní s dlouhodobým 
účinkem

Indikace: Trankvilizace zvířat z důvodu neklidu, 
snížení transportního stresu, sedace špatně 
manipulovatelných koní na vyšetření včetně 
ortopedických (bez ataxie a analgezie), premedikace 
k celkové anestezii (lepší úvod i zotavení z anestezie)

Indikace: Trankvilizace zvířat z důvodu neklidu, 
snížení transportního stresu, sedace špatně 
manipulovatelných koní na vyšetření včetně 
ortopedických (bez ataxie a analgezie), premedikace 
k celkové anestezii (lepší úvod i zotavení z anestezie)

Injekční forma acepromazinového preparátu

Účinná látka: Jeden ml obsahuje acepromazinum 
35,0 mg (jako acepromazini maleas 47,5 mg)

Účinná látka: Jeden ml obsahuje acepromazinum 
10 mg (jako acepromazini maleas 13,55 mg)

Cílové druhy zvířat: Kůň, pes 
Balení: 1 × 10 ml

Balení: 10 ml a 50 ml



Indikace: Indukce a management estru u klisen, 
řešení anestru, corpus luteum persistens, ukončení 
fyziologické i patologické březos� (v prvním 
trimestru)

Účinná látka: Cloprostenol 0,25mg (ut natrium)

Cílové druhy zvířat: Kůň, prase, skot
Balení: 10 × 2 ml, 5 × 10 ml

Indikace: Indukce a management estru u klisen, 
řešení anestru, corpus luteum persistens, ukončení 
fyziologické i patologické březos� (v prvním 
trimestru)

OXYTOCIN BIO 5 IU/ml 
injekční roztok 
Hormonální přípravek s uterotonickým efektem.
Účinná látka: Jeden ml obsahuje oxytocinum 5,0 IU

OESTROPHAN 0,25 mg/ml 
injekční roztok
Hormonální přípravek s luteoly�ckým účinkem

ESTRON 250 µg/ml injekční roztok

Hormonální přípravek s luteoly�ckým účinkem
Účinná látka: Cloprostenol 250 μg (ut natrium)

Cílové druhy zvířat: Kůň, prase, skot
Balení: 1 × 10, 10 × 2 ml

Indikace: Evakuace děložního obsahu, patologická 
náplň dělohy, agalakcie, zadržení lůžka, indukce 
porodu, chovatelský management klisny
Cílové druhy zvířat: Kůň, prase, skot
Balení: 50 ml

HORMONÁLNÍ PŘÍPRAVKY

POLYEQUAN inj. ad us. vet.

Sérum pro� ochromě hříbat
Účinná látka: Jeden ml obsahuje: 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

Sérum pro� tetanu
Účinná látka: Jeden ml obsahuje immunoserum 
tetanicum equinum na�vum min. 300 IU
Indikace: K pasivní imunizaci zvířat při operacích 
a poraněních jako prevence tetanu. Léčebně se 
používá v začátcích onemocnění tetanem. 

CLOTEAN injekční suspenze

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

SÉRA



Komplexní výživa kloubů. Přípravek ve formě 
perorálního prášku s přírodním extraktem Boswellia 
serrata pro zmírnění zánětu a boles�

ATLET BS 

Účinná látka: Jeden kg obsahuje glukosamin sulfát  
400 g, hydrolyzovaný kolagen  300 g, chondroi�n 
sulfát 150 g, extrakt z boswellia serrata  65 g, 
hyaluronan sodný 9 g
Indikace: Výživa, ochrana a regenerace kloubních 
chrupavek a vaziva, úleva od muskuloskeletální 
boles�, usnadňuje pohyb a zlepšuje fyzickou kondici, 
zpomaluje až zastavuje poškozování kloubní 
chrupavky
Balení: 600 g

ATLET MSM 

Účinná látka: Jeden kg obsahuje glukosamin sulfát  
355 g, chondroi�n sulfát 133 g, 
MSM – methylsulfonylmethan 444 g

Balení: 700 g

Komplexní výživa kloubů. Přípravek ve formě 
perorálního prášku ochuceného jablečným pek�nem 
s obsahem pro�zánětlivě působícího MSM

Indikace: Výživa, ochrana a regenerace kloubních 
chrupavek a vaziva, úleva od muskuloskeletální 
boles�, usnadňuje pohyb a zlepšuje fyzickou kondici, 
zpomaluje až zastavuje poškozování kloubní 
chrupavky

KLOUBNÍ VÝŽIVAKLOUBNÍ VÝŽIVA

10 mg/ml injekční roztok
Injekční roztok pro nitrožilní aplikaci s obsahem 
hyaluronanu
Účinná látka: Jeden ml injekčního roztoku obsahuje 
natrii hyaluronas 10 mg

O�almologické: akutní a chronické kera��dy, 
konjunk�vi�dy, keratokonjunk�vi�dy, rohovkový 
vřed, poranění rohovky

HYALURONAN BIOVETA 

Indikace: Ortopedické: akutní a chronické artrózy, 
polyartrózy, subakutní a chronické arthri�dy, akutní 
a chronické tendovagini�dy, tendinózy a bursi�dy, 
osteochondrózy, sportovní prevence.

NEOBSAHUJE DOPINGOVÉ LÁTKY.
Cílové druhy zvířat: Kůň, kočka, pes
Balení: 5 × 6 ml

HYALCHONDRO EC plus 
doplněk výživy pro koně
Perorální emulze s obsahem hyaluronan – 
chondroi�n komplexu s manganem a vitamínem E
Účinná látka: Chondroi�n sulfate 4950 mg, 
hyaluronová kys. 550 mg, mangan 100 mg, 
vitamín E 100 mg
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



ALAPTID veterinární mast 
Originální dermatologikum s hojivým účinkem 
na rány
Účinná látka: 100 g obsahuje alap�dum 1 g

Cílové druhy zvířat: Kůň, kožešinová zvířata, kočka, 
pes, králík
Balení: 20 g

PIX-FAGI Bioveta 200 mg/g 
kožní sprej, roztok
Veterinární dermatologikum a an�psoria�kum
Účinná látka: Jeden gram obsahuje 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

Indikace: Kosme�cký veterinární přípravek k aplikaci 
na kůži, k ošetření kožních a slizničních drobných i 
rozsáhlejších poranění, popálenin, odřenin, omrzlin, 
proleženin. Podporuje granulaci a urychluje hojení

ALFADIN 10 mg/ml kožní roztok

Kožní roztok s obsahem povidon jodu k dezinfekci 
pokožky a sliznic
Účinná látka: Jeden ml obsahuje 
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

DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY ANTIBIOTIKA

Perorální an�bio�kum s obsahem streptomycinu 
a phtalylsulfathiazolu

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�
Účinná látka:  Jeden gram pasty obsahuje 
sulfadiazinum 288,2 mg a trimethoprimum 58,0 mg

Balení: 1 × 54 g, 5 × 54 g

Indikace: Léčba nekomplikovaných neinvazivních 
infekčních onemocnění trávicího ústrojí a průjmů 
vyvolaných bakteriemi citlivými k léčivým látkám 
obsaženým v přípravku

Balení: 5 × 2,8 g

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

Cílové druhy zvířat: kůň, pes, skot (do 3 měsíců)

Účinná látka: Jeden sáček (2,8 g) obsahuje 
Streptomycini sulfas 1 000 000 IU, 
Phthalylsulfathiazolum 1,0 g

STREPTONAMID BIOVETA 

perorální prášek



NUTRIČNÍ DOPLŇKY

Doplňkové krmivo pro zvýšení výkonnos� 
a regenerační schopnos� u koní. 
Účinná látka: vysoce koncentrované a rychle 
dostupné výživné látky (glukóza, sacharóza), 
elektrolyty, vitamíny sk. B, železo, esenciální 
aminokyseliny (lysin, methionin), minerály (Ca, P, 
Mg, Na, K, Zn) v kombinaci s přírodními an�oxidanty 
MELOFEED®, vit. E a zdrojem selenu ALKOSEL®

NEOBSAHUJE DOPINGOVÉ LÁTKY

HORSE ACTIVE BOOST

Balení: 20 g 

FRESH HORSE perorální gel pro podporu 

dýchání a pro� svalové únavě koně
Příjemně chutnající sladký gel s mentolovou příchu�. 
Účinná látka: jeden aplikátor obsahuje L-carni�n, 
mátovou, anýzovou a eukalyptovou silici, sukralosu, 
med
Indikace: Kombinace účinných silic LACARTIN 5, 
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 

ADE – vit injekční roztok 

Injekční olejový roztok s obsahem vitamínu A, D2 a E
Účinná látka: Jeden ml obsahuje: re�noli propionas 
100 000 IU, ergokalciferolum 100 000 IU, tocoferoli 
alfa acetas 30 mg
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

Indikace: Přípravek poskytuje koním spolehlivou 
dodávku živin, minerálů a vitamínů důležitých pro 
jejich zdraví, výkonnost a správnou funkci životně 
důležitých orgánů. Vyvážený přísun výživných látek, 
elektrolytů a vitamínů zajištuje rychlou stabilizaci 
fyzického stavu, efek�vní nastartování regenerace 
a rychlý návrat k plné výkonnos�



Cílové druhy zvířat: Kůň, skot, prase

Cílové druhy zvířat: Kůň, skot, koza, ovce, prase, 
králík, pes, kočka, fretka
Balení: 100 ml

KETOPROFEN Bioveta 100 mg/ml
Nesteroidní an�flogis�kum pro koně, skot a prasata. 
Účinná látka: Jeden ml injekčního roztoku obsahuje 
ketoprofenum 100 mg
Indikace: Určený k pro�zánětlivé analge�cké léčbě 
muskuloskeletálního systému, symptoma�cké léčbě 
kolikových příznaků a řešení horečnatých stavů

Balení: 100 ml

Injekční roztok k neboles�vé a klidné eutanazii zvířat. 
Účinná látka: Jeden ml roztoku obsahuje 
Pentobarbitalum natricum 400,0 mg 

PENBITAL Eutha 400 mg/ml injekční 

roztok

Indikace: Šetrná intravenózní nebo intrakardiální 
euthanasie

OSTATNÍOSTATNÍ

IVASAN farm
Desinfekční přípravek s dlouhotrvajícím 
an�bakteriálním, an�virovým a pro�plísňovým 
efektem
Účinná látka: alkyl(C12-16)dimethylbenzyl-
ammonium chlorides –0.25 g/100 g, PHMG 
polyhexamethylene guanidine hydrochloride
Indikace: Sanitace ploch, povrchů a zařízení 
v chovech hospodářských zvířat, desinfekci 
dopravních prostředků sloužících k převozu zvířat 
a skladišť krmiv

Desinfekční přípravek s dlouhotrvajícím 
an�bakteriálním, an�virovým a pro�plísňovým 
efektem

Indikace: Sanitace ploch, povrchů a zařízení 
v chovech hospodářských zvířat, desinfekci 
dopravních prostředků sloužících k převozu zvířat 
a skladišť krmiv
Balení: 500 ml

Balení: 5 l, 10 l

IVASAN spray

Účinná látka: alkyl(C12-16)dimethylbenzyl-
ammonium chlorides –0.25 g/100 g, PHMG 
polyhexamethylene guanidine hydrochloride
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