Veterinárne prípravky
Rx Vitamins

www.vetmedica.sk

Amino B+K
Ochutený doplnok krmiva pre mačky
zo zvýšenou potrebou príjmu draslíka.

Popis
Amino B+K zabezpečuje príjem 2mEq (468mg) draslíka
v každej 2 ml dávke . Užívanie je veľmi jednoduché vďaka
príchuti pečene a slaniny. Plastové kvapkadlo zabezpečuje
bezpečnosť a presnosť v dávkovaní. Amino B+K poskytuje
ďalšiu nutričnú podporu vďaka obsahu vitamínu B, voľnej
pečeňovej frakcie a esenciálnych aminokyselín.

Zloženie (2ml prípravku obsahuje)
Draslík ...........................................................................468 mg
Zmes aminokyselín (lyzín, metionín, fenylalanín,
arginín, leucín, izoleucín, valín, glutamín a
histidín) ........................................................................6,67 mg
Kyselina pantotenová ........................................................5 mg
Niacinamid ........................................................................5 mg
Spirulina .......................................................................3,34 mg
Vitamín B1 (tiamín)........................................................... 1 mg
Vitamín B2 (riboflavín) ......................................................1 mg
Vitamín B6 (pyridoxín) ......................................................1 mg
Elementárne železo........................................................70 mcg
Vitamín B12 (cyanokobalamín)........................................2 mcg

Doporučené dávkovanie
2ml prípravku na 4,5kg živej hmotnosti
1-3 krát denne, v závislosti od stupňa
nedostatku draslíka. Dávkovanie môže
upraviť veterinárny lekár.

Amino B+K
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Liquid Hepato
Podporuje správnu funkcie pečene.

Popis
Liquid hepato obsahuje extrakt z Pestreca mariánskeho,
vitamíny skupiny B a kyselinu alfa lipoovú. Kľúčová zložka
Pestreca mariánskeho, sylimarín, zvyšuje v pečeni
produkciu glutathionu, poskytuje ochranu pečene,
stabilizuje žírne bunky a má ďalšie priaznivé účinky
na organizmus. Zabezpečuje ochranu pečene pred toxínmi,
napomáha schopnosti regenerácie a udržuje homeostatickú
rovnováhu.

Zloženie (2ml prípravku obsahuje)
Extrakt z Pestreca mariánskeho ....................................100 mg
Lecitín .............................................................................50 mg
Vitamín B1 (tiamín) ..........................................................5 mg
Vitamín B2 (riboflavín)......................................................5 mg
Vitamín B6 (pyridoxín)......................................................5 mg
Kyselina pantotenová .....................................................10 mg
Vitamín B12 (cyanokobalamín)........................................10 mg
Kyselina alfa lipoová ..........................................................5 mg

Doporučené dávkovanie
2ml prípravku na 11-23kg telesnej
hmotnosti 2x denne.
Prípravok je ochutený. Jeho jednoduché
podávanie je ideálnym riešením pre
pacientov, u ktorých je problém
s aplikáciou tabliet.

Príchute
Slaninová alebo kuracia príchuť.
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Liquid Hepato

Liquid Immuno
Kombinácia L-lyzínu a imunitu podporujúcich
látok.

Popis
Liquid immuno podporuje optimálnu funkciu imunitného
systému. L-lyzín, Smrekovec západný a Leskokorka lesklá
sú veľmi účinné v terapii viacerých chronických a
akútnych imunitných ochorení. Liquid immuno
je ochutený a vyrobený v tekutej forme.

Zloženie (2ml prípravku obsahuje)
L-lyzín ............................................................................500 mg
Smrekovec západný.......................................................100 mg
Leskokorka lesklá ............................................................50 mg
Luteín ................................................................................3 mg

Doporučené dávkovanie
Zvieratá s hmotnosťou do 2kg 1ml 2x denne.
Zvieratá s hmotnosťou nad 2kg 2ml 2x denne.
Zmeny v dávkovaní môže určiť veterinárny lekár.

Príchute
Slaninová alebo kuracia príchuť.

Liquid Immuno
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Megaflex
Pre zdravé a pružné kĺby

Popis
Megaflex je určený pre psy a mačky. Prípravok je zložený
z dôležitých živín a slúži k doplneniu dennej kŕmnej dávky.
Megaflex je veľmi účinný prostriedok pre výživu
spojivového tkaniva a zaisťuje správnu funkciu kĺbov.
Obsahuje glukozamín sulfát ako významný prekurzor
synoviálnej tekutiny. Zlepšuje a napomáha pri regenerácii
chrupaviek a celkovo zlepšuje pohyb zvieraťa. Glukozamín
sulfát sa vyznačuje nízkou molekulárnou denzitou a veľmi
dobrou vstrebateľnosťou pri perorálnom podaní.
Zabezpečuje výživu chrupavky.

Zloženie (4 kapsule prípravku obsahuje)
Glukozamín .................................................................1000 mg
Methylsulfonylmethane................................................500 mg
Morská uhorka..............................................................300 mg
Vitamín C.......................................................................10mmg

Doporučené dávkovanie
6 kapsúl denne pre psov s hmotnosťou
nad 45kg,
4 kapsule denne pre psov s hmotnosťou
34-45kg,
2 kapsule denne pre psov s hmotnosťou
23-34kg,
1 kapsula denne pre psov s hmotnosťou
do 23kg.
Počas prvých 4-8 týždňov užívania môže
byť dávka zdvojnásobená pre zrýchlenie
účinku.
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Megaflex

NutriCalm
Určené pre psy vykazujúce nervozitu, agresivitu
a stres.

Popis
Nutricalm obsahuje esenciálnu aminokyselinu
L-tryptofán, ktorá má schopnosť premeniť sa v mozgu
na serotonín. Naviac v prípravku obsiahnuté výťažky
z bylín napomáhajú k prirodzenému uvoľneniu a relaxácii
zvieraťa.
Diétny doplnok napomáha pri starostlivosti
o psychicky labilných psov:
- pri cestovaní
- v prepravných boxoch alebo v kotercoch
- pri návšteve veterinára
- pri úpravách srsti a pod.
- pri súčasnom držaní viacerých psov
- pri agresívnom chovaní a zlosti
- pri neurogénnej diarrhoe
- pri neurogénnej dermatitíde

Zloženie (1 kapsula prípravku obsahuje)
L-tryptofán (voľná forma aminokyseliny)......................150 mg
Extrakt z koreňa Valeriány lekárskej................................50 mg
Extrakt z Ashwagandy (Withania somniferum)................50 mg
Extrakt z Kocúrnika obyčajného.......................................50 mg
Kava Kava (Piper methysticum) .......................................30 mg
Vápnik .............................................................................30 mg
Horčík..............................................................................30.mg

Doporučené dávkovanie
1 kapsula 2x denne na 11-23kg
telesnej hmotnosti, alebo podľa
doporučenia veterinárneho lekára.

NutriCalm
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Canine Minerals
Doplnok vápnika, horčíka a ďalších minerálnych
látok

Popis
Canine Minerals je makro- a mikro-minerálny doplnok pre
psov, ktorý zabezpečuje dostatočný príjem vápnika a je
určený k minerálnemu vybalancovaniu domácej stravy.
Minerálna zmes v tomto produkte je 100% prírodného
charakteru a získava sa z morského dna na západe USA.
Obsahuje 9 makro a mikro minerálov pre optimálne
zdravie zvieraťa, je hypoalergénna a bez príchute.

Zloženie (1 odmerka – eq. ½ čaj lyž.)
Vápnik ............................................................................500 mg
Horčík .............................................................................322 mg
Železo.............................................................................0,77 mg
Stroncium.......................................................................0,27 mg
Sodík................................................................................0,2 mg
Mangán..........................................................................0,08 mg
Fosfor ............................................................................0,07 mg
Draslík ..........................................................................0,04 mcg
Chróm ...............................................................................6 mcg

Doporučené dávkovanie
Podáva sa primiešané do krmiva:
0-3 kg ž. hm. - polovica odmerky
4-7 kg ž. hm. - jedna odmerka
8-11 kg ž. hm. - 1,5 odmerky
12-16 kg ž. hm. - dve odmerky
17-28 kg ž. hm. - 2,5 odmerky
29-38 kg ž. hm. - 3 odmerky
39-54 kg ž. hm. - 3,5 odmerky
55-68 kg ž. hm. - 4 odmerky
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Canine Minerals

Rx Renal Feline
Podporuje správnu funkciu obličiek.

Popis
RX Renal je komplexný prípravok zložený z niekoľkých
bylinných extraktov a látok, ktoré sa vyznačujú schopnosťou
stabilizovať laboratórne stanoviteľné parametre funkcie
obličiek. Pozitívna klinická odpoveď sa dostavuje najneskôr
do dvoch týždňov od začiatku podávania.
Terapeutický účinok:
- Nefroprotekcia
- Regulácia krvného tlaku
- Stredne diuretický efekt
- Zníženie hladiny kreatinínu v sére
- Zníženie hladiny BUN (urea)
- Zníženie proteinúrie
- Zlepšenie hydratácie
- Zlepšenie kvality života, apetítu a hmotnosti

Zloženie (účinné látky v 2 kapsuliach)
Extrakt z koreňa kozinca (10:1).................................................25 mg
N-acetylcysteín ........................................................................25 mg
Extrakt z Rehmánie lepkavej (5:1) ............................................25 mg
Extrakt z rebarbory (5:1)...........................................................25 mg
Pestrec mariánsky ....................................................................25 mg
L-arginín ...................................................................................25 mg
L-glutamín ................................................................................10 mg
Extrakt z koreňa špargle ...........................................................10 mg
Extrakt z Angeliky čínskej (4:1)..................................................10 mg
Extrakt z koreňa Ligurčeka sečuánskeho (5:1)............................5 mg
Cordyceps extrakt (5:1)...............................................................5 mg
Extrakt z Ginko biloba.................................................................5 mg
Extrakt zo zeleného čaju (štandardizovaný až 55% ECGC)..........5 mg
Extrakt z hlohu (štandardizovaný na 1,8% vitexinu)....................5 mg
Melatonín .............................................................................500 mcg

Doporučené dávkovanie
1 kasula 2x denne na 4-5 kg živej hmotnosti.

Rx Renal Feline
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Rx Renal Canine
Podporuje správnu funkciu obličiek

Popis
RX Renal je komplexný prípravok zložený z niekoľkých
bylinných extraktov a látok, ktoré sa vyznačujú schopnosťou
stabilizovať laboratórne stanoviteľné parametre funkcie
obličiek. Pozitívna klinická odpoveď sa dostavuje najneskôr
do dvoch týždňov od začiatku podávania.
Terapeutický účinok:
- nefroprotekcia
- regulácia krvného tlaku
- stredne diuretický efekt
- zníženie hladiny kreatinínu v sére
- zníženie hladiny BUN (urea)
- zníženie proteinúrie
- zlepšenie hydratácie
- zlepšenie kvality života, apetítu a hmotnosti

Zloženie (účinné látky v 2 kapsuliach)
Extrakt z koreňa kozinca ..........................................................50 mg
N-acetylcysteín ......................................................................100 mg
Extrakt z Rehmánie lepkavej ..................................................100 mg
Extrakt z rebarbory (5:1) ........................................................100 mg
Pestrec mariánsky...................................................................100 mg
L-arginín..................................................................................100 mg
L-glutamín.................................................................................50 mg
Extrakt z koreňa špargle (5:1) ..................................................50 mg
Extrakt z Angeliky čínskej (5.1).................................................50 mg
Extrakt z koreňa Ligurčeka sečuánskeho (5:1) .........................50 mg
Cordyceps extrakt (5:1).............................................................25 mg
Extrakt z Ginko biloba ...............................................................25 mg
Extrakt zo zeleného čaju (štandardizovaný až 55% ECGC).........25 mg
Extrakt z hlohu (štandardizovaný na 3,2% vitexinu).................25 mg
Melatonín ..................................................................................1 mg

Doporučené dávkovanie
1 kapsula 2x denne na každých 11kg živej
hmotnosti.
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Rx Renal Canine

Rx Biotic
Napomáha udržiavať zdravú mikroflóru
a zabezpečuje optimálnu stolicu

Popis
RX Biotic obsahuje zmes štyroch hlavných bakteriálnych
probiotických kmeňov a dva druhy prebiotík:
fruktooligosacharidy a arabinogalaktan (výťažok zo
Smrekovca západného). Tieto prospešné baktérie
normalizujú funkciu tráviaceho ústrojenstva a prispievajú
ku zlepšeniu imunitného systému.
Ako dietetický doplnok napomáha pri liečbe ochorení:
-

antibiotická liečba spôsobujúca hnačku
akútna a chronická hnačka akéhokoľvek pôvodu
chronická črevná infekcia/SIBO
chemoterapia spôsobujúca črevné ťažkosti
zápal čriev
leaky Gut Syndroms (alergie, astma, epilepsie)

Zloženie (1 odmerka – eq. ½ čaj lyž.)
DDS ProbioPlus Probiotická zmes........................... ...2 miliardy
životaschopných buniek
Lactobacillus acidophilus................................5 miliard CFU/gm
Bifidobacterium longum............................1,65 miliard CFU/gm
Bifidobacterium bifidum............................1,65 miliard CFU/gm
Bifidobacterium infantis............................1,65 miliard CFU/gm
Fruktooligosacharidy.............................................50mg per gm
Arabinogalactan.............................................................100 mg

Doporučené dávkovanie
Udržiavacia dávka:
1-2 odmerky denne s jedlom
Dávka pri používaní antibiotík:
2-4 odmerky denne s jedlom

Rx Biotic
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Rx Clay
Napomáha podporovať správnu funkciu
čriev a zabezpečuje optimálnu stolicu

Popis
RX Clay obsahuje jednoklonný íl, ktorý absorbuje
bakteriálne toxíny, zápalové cytokíny a metabolické toxíny
v gastrointestinálnom trakte, čo má za následok zlepšenie
kvality stolice.
Ako dietetický doplnok napomáha pri liečbe ochorení:
- akútna hnačka (infekcia, antibiotiká, bakteriálne
endotoxíny a enterotoxíny, toxikózy)
- chronická hnačka (chemoterapia, zápal čriev,
giardióza, kolitída)
- aflatoxikóza
- Leaky Gut Syndrom

Zloženie (1 odmerka – eq. ½ čaj lyž.)
Hydratovaný hlinito-kremičitý íl....................................500 mg

Doporučené dávkovanie
Pri hnačke: 1 odmerka 2x
denne na 4-5kg živej hmotnosti.
Udržiavacia dávka: 1 odmerka
1x denne na 11kg živej
hmotnosti.
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Rx Clay

NutriGest
Podporuje výživu črevnej sliznice (mukóza)

Popis
Nutrigest dodáva dôležité fytochemické látky a základné
živiny ako sú glutamín a n-acetyl-D glukozamín, ktoré
pomáhajú obnovovať a udržovať normálnu funkciu
slizničných epiteliálnych buniek v gastrointestinálnom
trakte a chránia prospešné črevné baktérie.
Ako dietetický doplnok napomáha pri liečbe ochorení:
-

akútna a chronická hnačka
chronická črevná infekcia
zápalové črevné ochorenia
chemoterapiou súvisiace črevné ťažkosti
pri liečbe antibiotikami pre rekolonizáciu čriev

Zloženie (1 odmerka – eq. ½ čaj lyž.)
Probiotická zmes...............500 milión životaschopných buniek
L-glutamín.....................................................................200 mg
Uncaria tomentosa (Mačací pazúr)...............................150 mg
N-acetyl glukozamín D..................................................150 mg
Pantotenan vápenatý....................................................100 mg
Zázvor..............................................................................50 mg
Fruktooligosacharidy.......................................................50 mg
Mahonia repens..............................................................25 mg
Cesnak.............................................................................25 mg
Psyllium (Plantago ovata)................................................25 mg
Extrakt z Aloe..................................................................25 mg
Koreň sladkého drievka...................................................25 mg
Kyselina listová..............................................................50 mcg
Vitamín A.......................................................................100 LU

Doporučené dávkovanie
½ až 1 odmerka 2x denne pre mačky
a malých psov (0 – 11kg ž.hm.).
1 až 1,5 odmerky 2x denne pre stredne
veľkých psov (11-23kg ž.hm.).
1,5 až 2 odmerky 2x denne pre veľkých
psov (23-45kg ž.hm.).

NutriGest
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Komfortné oblečenie namiesto
stresujúcich golierov

minulosť

súčasnosť

Ochranné oblečenie MPS je špeciálne vyvinuté
pre potrebu domácich miláčikov (psy, mačky a králiky).
Elastický materiál zabezpečuje úplnú voľnosť pohybu
zvieraťa s otvormi navrhnutými tak, aby kopírovali
anatómiu tela zvierat a dokonale priliehal na telo.
Vďaka praktickému zapínaniu sa ľahko nasadzuje
aj sníma.

Výhody

Použitie

ochrana rán po operačných
úkonoch
pri kožných ochoreniach
ochrana pri háraní
inkontinencia
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psy
mačky
králiky

Vhodnosť použitia konzultujte
so svijím veterinárnym lekárom

Zubná kefka z mikrovlákien
s koloidnými iónmi striebra
· Pokrok v starostlivosti o chrup psa a mačky
· Prevencia tvorby zubného kameňa
· Obmedzuje zápal ústnej dutiny
· Možno použiť až 120 krát
· High-Tech mikrovlákno
s implementovanými iónmi striebra
· Možnosť čistenia zubnej kefky bežným
spôsobom, bez obmedzenia účinnosti
· Mikrovlákno v tvare náprstku

Ako to funguje
· mikrovlákno obsahuje 12000 krát viac vlákien
než bežná zubná kefka
· oveľa efektívnejšie čistenie s vynaložením menšej
námahy
· každé vlákno obsahuje antibakteriálne ióny striebra,
ktoré ničí baktérie kontaktne
· pri čistení dochádza taktiež k masáži ďasien

Spôsob použitia
· nasaďte kefku na ukazovák a krúžkom
fixujte k prostredníku
· jemnými krúživými pohybmi otierajte zuby
· kefku opláchnite počas čistenia
a po ňom
· kefku používajte cca 6
týždňov, aby sa zabezpečil
optimálny prísun antibakteriálneho
striebra
„S kefkou Micromed, čistý chrup je hneď“

www.vetmedica.sk

Liek na veterinárne použitie

Univerm Total tablety pre psy
praziquantelum, pyranteli embonas, fenbendazol

Perorálne tablety

Zloženie: 1 tableta obsahuje: Praziquantelum: 50 mg, Pyranteli embonas: 144 mg, Fenbendazol: 200 mg. Žlté až žlto-šedé
diskovité tablety so zrezanými hranami a ryhou.
Indikácie: Liečba zmiešaných infekcií spôsobených nematódami a cestódami. Širokospektrálne antihelmintikum je účinné
proti nasledujúcim druhom červov: Škrkavky: Toxocara canis a Toxascaris leonina (dospelé a neskoré nedospelé štádiá),
Machovce: Ancylostoma caninum a Uncinaria stenocephala (dospelé), Tenkohlavce: Trichuris vulpis (dospelé),
Pásomnice: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp. (T. hydatigena,
T. pisiformis, T. taeniformis), Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.
Kontraindikácie: Nepoužívať v prípade precitlivenosti na niektorú účinnú látku, pomocnú látku alebo adjuvans.
Nežiadúce účinky: Zriedkavo sa môže vyskytnúť nechutenstvo, hnačka, zvracanie, úzkosť a prechodné zvýšenie hodnoty AST.
Cieľový druh: Psy. Dávkovanie: Jedna tableta na 10 kg ž. hm., čo zodpovedá nasledujúcej dávke účinných látok na 1 kg
ž. hm.: prazikvantel: 5 mg, pyrantel embonát: 14,4 mg, fenbendazol: 20 mg. Na zaistenie podania správnej dávky stanoviť
živú hmotnosť zvierat čo najpresnejšie. Na dosiahnutie všeobecného antiparazitného účinku stačí jednorazové použitie.
V prípade masívnej infekcie je nutné aplikáciu opakovať po 14 dňoch. Preventívne podávanie sa odporúča každý štvrťrok.
Osobitné upozornenia: Rezistencia parazitov voči akejkoľvek skupine antihelmintík sa môže vyvinúť po častom,
opakovanom použití antihelmintika príslušnej skupiny. Blchy slúžia ako medzihostiteľ pre pásomnicu – Dipylidium caninum.
Infekcia touto pásomnicou sa môže znova vyskytnúť, ak sa neeliminuje medzihostiteľ, ako sú blchy, myši a pod.
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zviera. Predchádzať poddávkovaniu z dôvodu nesprávneho stanovenia
živej hmotnosti, resp. nesprávneho podania lieku. Počas liečby sa nevyžaduje hladovka ani špeciálne dietetické opatrenie.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám. Dodržiavať všeobecné opatrenia pri
manipulácii s liekom. Po použití lieku si umyť ruky. V prípade náhodného použitia lieku vyhľadať lekársku pomoc a ukázať
lekárovi písomnú informáciu, alebo obal. Ľudia so známou precitlivenosťou na prazikvantel, pyrantel embonát alebo
fenbendazol by nemali prichádzať do kontaktu s týmto veterinárnym liekom. Použitie počas gravidity, laktácie. V období
gravidity liek používať až po zvážení pomeru prospech/riziko zodpovedným veterinárnym lekárom. Použitie lieku sa
neodporúča u súk v prvých 4 týždňov gravidity, pretože v tomto období u súk neboli vykonané žiadne štúdie. Pri liečbe
gravidných súk neprekročiť stanovenú dávku. Teratogénne účinky spôsobené vysokými dávkami febantelu boli hlásené
u oviec a potkanov. Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia. Nepoužívať súčasne so zlúčeninami piperazínu,
pretože antihelmintický účinok pyrantelu a piperazínu môže byť antagonistický.
Súbežné použitie s inými cholínergickými zložkami môže byť toxické.

2x10
tabliet

200
tabliet
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Univerm Total tablety pre psy
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Lyžica na odstránenie kliešťa
V kritických momentoch...

Lyžica na odstránenie kliešťa

Patentom chránený maďarský produkt,
ocenený zlatou medailou na svetovej
výstave vynálezov EUREKA v Bruseli.

ˇ

Výrobca: Kullancs Bt. 2071 Páty, Tupilán u. 13
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ˇ

www.drkapiller.hu, tel.: +36 30 552 12 20

Lyžica na odstránenie kliešťa
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BANDÁŽ
FLEX-BANDAGE
-Samolepiaca, bez zachytávania sa na kožu alebo srsť
-Silné a príjemne držanie
-Potu a vodeodolná
-Zachovanie si pôvodnej veľkosti,
šírka bandáže sa pri použití nezmenšuje
-Ručné trhanie, bez použitia nožníc
-K dispozícii v rôznych veľkostiach
(2.5cm, 5cm, 7.5cm, 10cm, 15cm) a farbách

biela

červená

zelená

neon
neon
oranžová ružová
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FLEX-BANDAGE

žltá

neon
zelená

modrá

čierna

modrý
žltý
smajlík smajlík

biela
labka

www.vetmedica.sk

SLÚŽI NA UPOKOJENIE KOŽE
A JEJ RÝCHLEJ REGENERÁCIÍ

SK Argentum veterinary gel je kozmetický veterinárny prípravok s antimikrobiálnou látkou, ktorý
rýchlo upokojuje kožu, pôsobí proti svrbeniu účinne urýchľuje proces regenerácie. Je určený najmä
pre psov, mačky, kone, vtáky a plazy na lokálne dermatitídy rôzneho pôvodu, ošetrenie drobných
poranení a rán, uštipnutie hmyzom, klieštom, pri bolesti kľbov a zápale šliach a všade tam, kde je
potrebné hľbkovo likvidovať baktérie. Použitie: Argentum veterinary gel aplikuje v dostatočnom
množstve na určené miesto, ľahko rozotrite prstami, popr. zakryte gázou a nechajte zaschnúť.
Opakujte 2 - 3x denne alebo podľa potreby. Skladovanie: Uchovávajte dobre uzatvorené v suchu
pri teplote 15 - 35 °C. Chráňte pred mrazom a elektromagnetickým žiarením. Upozornenie: Preparát
by sa nemal používať pri preukázanej kontaktnej alergii na striebro. Nie je určený pre potravinové
zvieratá. Neparfumované.

www.vetmedica.sk

ARGENTUM
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Vetmedica s.r.o.
Záhradnicka 3064
932 01 Veľký Meder
www.vetmedica.sk
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