V případech respiračních onemocnění skotu (BRD)
potřebujete zasáhnout rychle s účinkem,
který dlouhodobě přetrvává.
• ZACTRAN byl vyvinut Merialem pouze pro veterinární použití
• Účinný proti širokému spektru patogenů podílejících se na BRD
(včetně Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida
a Histophilus somni)
• Rychlý nástup (maximální koncentrace v krvi
již během 30 minut)
• Dlouhodobý efekt (až 15 dní)
• Působí přímo v plicní tkáni
• Ověřený účinek při terapeutickém ošetření (více než 82% úspěšnost)
• Ověřený účinek při použití v rámci prevence tohoto
onemocnění (více než 80% úspěšnost)
• Snadné použití (pouze jedna aplikace, nízká viskozita
i při teplotách pod bodem mrazu…..)
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Veterinární produkty pro přežvýkavce
VAKCÍNY
Ibraxion – inaktivovaná genově specificky deletovaná (gE)-markerová vakcína proti infekční bovinní
rhinotracheitidě (IBR)
Miloxan – inaktivovaná vakcína na bázi toxoidů proti anaerobním bakteriálním infekcím způsobenými Cl.chavovei,
Cl.novyi, Cl. perfringens, Cl. septicum, Cl. sordellii, Cl. tetani
Mucobovin – inaktivovaná vakcína proti BVD
Mucosiffa – živá lyofilizovaná vakcína proti BVD
Pastobov – inaktivovaná vakcína pro aktivní imunizaci proti respiratorním infekcím způsobeným M.haemolytica
typ A1
Trivacton 6 – inaktivovaná vakcína pro vakcinaci březích plemenic k zajištění ochrany telat proti neonatálním
infekcím způsobeným E.coli (kmeny K99, FY, CS 31A, F41), rota a koronaviry

ENDEKTOCIDY
Ivomec Eprinex Pour-On sol. – širokospetrální antiparazitikum, aplikace na kůži, nulová ochraná lhůta na mléko
Ivomec Super inj. – širokospektrální antiparazitikum působící také proti motolici jaterní
Ivomec inj. – širokospektrální antiparazitikum s originální účinností a minimální bolestivostí

FARMACEUTIKA
Zactran – dlouhodobě působící antibiotikum s velmi rychlým nástupem, jedinečné řešení při respiračním
syndromu telat
Ketofen 10% inj. – nesteroidní antiflogistikum se silnou protizánětlivou, analgetickou a antipyretickou aktivitou,
nulová ochranná lhůta na mléko a na maso pouze 4 dny
Suanovil 20 inj. – makrolidové ATB spiramycin s výrazným účinkem proti G+
Tetradur LA 300 inj. – 30% oxytetracyklin se širokým spektrem účinku

IMUNOGLOBULINY
Locatim – specifické kolostrální protilátky IgG1 proti E.coli F5 (K99), F17 (FY), CS 31A, 078, F41, rota a
koronavirům.
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