
• Ekonomická řešení medikačních programů
• Široké portfolio účinných látek
• Meziprodukty medikovaných krmiv „na míru“ 
• Diagnostika a poradenství v chovech

NABÍZÍME VÍCE

Komplexní řešení 
medikace pro chovy prasat

Cymedica = kvalita = spolehlivost = odpovědnost



O nás:
Cymedica - dodavatel a výrobce veterinárních léků, medikovaných premixů a pulvisů, doplňků krmných 
směsí, veterinárních diet pro psy a kočky, doplňků výživy pro koně a diagnostiky pro využití na klinikách 
i v komerčních laboratořích.

Našim zákazníkům nabízíme kompletní program zahrnující poradenství, možnost diagnostiky a nabídku 
vhodného medikačního řešení podle individuálních potřeb jednotlivých chovů. 

Naším cílem je nabídnout ekonomicky zajímavé řešení problémů. 

Z toho důvodu se soustředíme i na stálý vývoj vlastních produktů a rozšiřování portfolia o nové 
produkty našich dodavatelů.

• Cymedica je česká společnost se sídlem v České republice, která působí aktivně v oblasti prodeje 
a výroby veterinárních léčiv a přípravků pro zvířata ve státech střední a východní Evropy od roku 1995.

• V současném portfoliu společnosti je více než 150 produktů.

• Neustále inovujeme portfolio produktů se snahou uspokojit potřeby trhu s veterinárními léčivy. 

• Jsme odpovědným a spolehlivým partnerem veterinářů a zemědělských integrátorů  
v pěti zemích střední a východní Evropy.

• Cymedica je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, GMP a GDP. 
(Správná výrobní praxe a Správná distribuční praxe)

• Cymedica stojí na pevných základech rodinné firmy. 

Cymedica = kvalita + spolehlivost
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Proč Cymedica?
• široký sortiment • příznivé ceny • rychlé jednání
• zodpovědnost • poradenství v chovech • MMK „na míru“

Komplexní nabídka:
• Registrové VLP premixy určené pro výrobu medikovaných krmiv.
• Registrované VLP pulvisy určené k přímé aplikaci zvířatům. 
• Meziprodukty pro medikaci krmné směsi vyráběné „na míru“ na základě receptu 

veterinárního lékaře.

Zdravotní problémy v produkčních chovech prasat
Dosažení optimální jatečné hodnoty z pohledu kvantitativních a kvalitativních znaků je podmíněno dobrým zdravotním stavem 
jatečných prasat.

Zdravotní problémy v produkčních chovech prasat – ve výkrmu, můžeme rozdělit do dvou základních oblastí. Jsou to problémy 
trávicího traktu – enterální onemocnění a dýchacího aparátu – respiratorní onemocnění.

Zdravotní problémy trávicího aparátu bývají často spojovány s průjmy, které se mohou vyskytovat (v tom horším případě) 
po celou dobu výkrmu. Řešení se nabízí několik; hledáme chyby v surovinovém a kvalitativním složení krmných směsí, v zoohygieně 
a zejména ve zdravotním stavu zvířat. Nutným řešením situace je většinou podávání antibiotik. 
Jedním z nejzávažnějších onemocnění, které postihuje tlusté střevo prasat, je dysenterie prasat (Brachyspira hyodysenterie), která se 
postupně stává problémem velkého množství chovů s otevřeným obratem stáda.
Další příčinou průjmových onemocnění je, že v čase odstavu jsou selata vystavena velkému množství stresových faktorů jako je se-
parace od prasnic, vytváření nových skupin s ostatními selaty, ukončení mlezivové imunity a změny v prostředí a krmení. Odstavená 
selata obvykle vykazují malabsorbční syndrom známý jako neinfekční průjem charakterizovaný zvýšenou exkrecí kyselin a karbohyd-
rátů ve výkalech, vodnatou stolicí a degenerativními změnami ve střevech. Ve většině těchto případů částečně enterotoxigenní bak-
terie Escherichia Coli (ETEC) využívají své přítomnosti ve střevě a způsobují bakteriální průjem u odstavených selat.
Dalším onemocněním, které je mimo jiné závislé na stavu zažívacího aparátu, je Edémová choroba (ECH). Klinické příznaky se 
vyskytují u selat po 5. dnu po odstavu. Přesto, že původcem je známý patogen E. coli , nejsou pro toto onemocnění typické průjmy. 
U odstavených selat nejčastěji pozorujeme změny spojené se vznikem otoků – edémů (oční víčka, hlasivky..) Onemocnění postihuje 
největší běhouny ve skupině, průběh bývá akutní s následným úhynem.
Část problémů se dá řešit dodržováním preventivních opatření spočívajících v zooveterinárních opatření, turnusovém systému 
chovu, důkladné mechanické očistě a desinfekci. Průběh onemocnění se dá částečně ovlivnit složením krmné směsi, případně 
použitím vhodných doplňkových látek typu okyselovadel a přidáním zinkových preparátů. 
Výběr vhodného antibiotika by měl být optimálně na základě laboratorní diagnostiky, kde je určen původce včetně jeho citlivosti.

Respiratorní onemocnění – je zřejmě největší problém výkrmu prasat u nás. Lepší výsledky jsou v chovech s uzavřeným 
obratem stáda, kde se dodržuje turnusový systém chovu s pravidelnou mechanickou očistou a následnou chemickou desinfekcí. 
Velkou roli, v kladném smyslu, hraje kapacita stájí a její naplnění, účinné větrání. Tyto předpoklady, bohužel v mnoha případech 
podmínky velkochovů nesplňují.
Řešením bývá medikace antibiotiky. Možností volby je několik, podstatné je to, že bychom měli opět vycházet z laboratorní 
diagnostiky původce a jeho citlivosti. 

Možnosti (způsoby) použití veterinárních léčivých přípravků v chovech
Medikace registrovanými VLP ve formě premix
Výroba medikovaných krmiv z medikovaných premixů se řídí se zákonem č.378/2007 Sb. o léčivech. Medikované premixy jsou 
určeny  výhradně k použití pro výrobu medikovaných krmiv a to u schválených výrobců MK. 

• Medikovaným krmivem se rozumí směs medikovaného premixu/ů a krmiva nebo krmiv, která je určena pro uvedení do oběhu 
a ke zkrmení zvířatům bez dalšího zpracování nebo úpravy; medikované krmivo se považuje za veterinární léčivý přípravek podle 
§ 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

• Premixem pro medikovaná krmiva (medikovaný premix) se rozumí veterinární léčivý přípravek podléhající registraci, který je 
určený výhradně k výrobě medikovaných krmiv.
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Hromadná aplikace léčiva prostřednictvím krmiva
Používání registrovaných VLP v chovech kde nelze použít medikovaný premix. Oblast se řídí Směrnicí 2001/82/ES a  zák. č. 166/1999 
Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.
Možnost použití stanovených lékových forem: pulvis (plv.) a v případech povolených v podmínkách registrace i plv. sol, gran., …
K medikaci lze použít pouze takové technologické zařízení, které je součástí hospodářství a pro které stanovila podmínky příslušná 
KVS na základě žádosti chovatele. Při tomto způsobu medikace je významná spolupráce veterinárního lékaře a chovatele s přísluš-
ným rozdělením jejich odpovědností.

Odpovědnost veterinárního lékaře:
• Vlastní použití LP (indikace, bezpečnost)
• Zhodnocení možností a rizik jednotlivých způsobů podání
• Instrukce chovateli o způsobu podání
• Instrukce o OL
• Hlášení – farmakovigilance + závady v jakosti

Odpovědnost chovatele:
• Souhlas KVS s použitím technologie pro hromadnou aplikaci
• Dodržení instrukce veterinárního lékaře
• Dodržení OL
• Komunikace s vet. lékařem (farmakovigilance + závady 

v jakosti)

Farmářský výrobce MK
Tento pojem je vymezen v POKYNU ÚSKVBL/INS/VYR-MK-01/2009  pro výrobu medikovaných krmiv pro vlastní potřebu 
chovatele. Stanovuje podmínky pro výrobu medikovaných krmiv (MK) pro vlastní potřebu chovatele na farmě, tzn. k léčbě zvířat 
daného chovatele. Výroba může probíhat pouze na základě předpisu na medikované krmivo, vydaném ošetřujícím veterinárním 
lékařem pro každou výrobu medikovaného krmiva. Farmářský výrobce může vyrábět MK výhradně pouze pro svou vlastní spotřebu 
v daném hospodářství (technologie je součástí daného chovu). Výrobce musí dodržovat požadavky SVP (Správná výrobní praxe) 
a vést příslušnou dokumentaci. Pravidelnou kontrolu u výrobce provádí ÚSKVBL.

Předepisování a používání antibiotik
Předepisování antibiotik ve veterinární medicíně se řídí obecnými předpisy pro předepisování léčiv pro zvířata při respektování 
stanovených indikačních omezení (viz příbalová informace veterinárního léčivého přípravku) - vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu 
předepisování léčivých přípravků, údajů uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech lékařských předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů.
Pro racionální používání antibiotik je nezbytné se opírat o přesnou diagnózu a znát aktuální citlivost původců onemocnění.  
Podávání antibiotik při poskytování veterinární péče má dopad nejen na zdravotní stav zvířat, na vznik rezistence původců 
(neúčinnost antibiotik), ale má i vliv na bezpečnost potravin živočišného původu pro člověka. Podávaná antibiotika a jejich 
metabolity zůstávají v tělech zvířat určitou dobu, než dojde k jejich kompletnímu vyloučení nebo rozkladu. Proto jsou pro 
veterinární léčivé přípravky určené pro hospodářská zvířata stanoveny tzv. ochranné lhůty*, jejichž dodržení má zabezpečit, aby 
potraviny určené pro člověka byly bezpečné. 

*ochranné lhůty jsou stanoveny na základě tzv. maximálního reziduálního limitu (MRL), který je stanoven a uveden pro vybrané látky 
v Nařízení (EHS) č. 2377/90

Léčba v chovech hospodářských zvířat
Role ošetřujícího veterináře

• Určení diagnózy
• Volba nejvhodnějšího léčebného postupu s ohledem na:

• Diagnózu
• Účinnost léčby
• Rizika (pro chovatele, veterináře, spotřebitele, ŽP…)

• Rezistence MO
• Vzniku reziduí 
• Klinické bezpečnosti
• Nepříznivého vlivu na ŽP

• Schopnost chovatele dodržet navržený postup  
(př. technologie, zodpovědnost, přístup atd.)

• Ekonomické vlivy
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Používání medikovaných krmiv v chovech
Vymezení odpovědnosti veterinárního lékaře
• Vystavení předpisu pro MK

• Správnost a jednoznačnost
• Soulad s podmínkami registrace medikovaného premixu/ů (dávkování na kg ž.h., interakce atd.)
• Soulad s podmínkami stanovenými zákonem – množství MK vs. denní krmná dávka (min. 50%)

• Hlášení 
• Farmakovigilance (NÚ, účinnost, rezidua, ŽP) a závady v jakosti

Vymezení odpovědnosti výrobce MK
• Nákup MP, který odpovídá podmínkám registrace v ČR
• Kontrola předpisu pro MK – zajištění souladu s 

• podmínkami registrace
• podmínkami stanovenými zákonem

• Zajištění podmínek SVP pro výrobu MK (jednodušší vs. reg.VLP)
• Omezená kontrola vstupních surovin
• Zamíchatelnost / homogenita
• Čistitelnost / křížová kontaminace
• Zjednodušená kontrola „konečného přípravku“
• + dokumentace, vzorky, reklamace, stahování, smluvní výroba…
• QP (postavení v org. struktuře, Odpovědnost (propouštění „konečných přípravků“, hodnocení závad atd.)

• Farmakovigilance a závady v jakosti

Vymezení odpovědnosti chovatele
• Vlastní podání medikovaného krmiva

• Soulad s podmínkami stanovenými veterinárním lékařem – vyjádřenými v předpise pro MK
• Soulad s podmínkami stanovenými zákonem, odpovídající zacházení s léčivem = MK
• Bezpečné podání zvířatům, eliminace medikace jiných zvířat

• Komunikace s veterinárním lékařem
• Objektivní informace o stavu technologie
• Informace o všech významných změnách

• Informace o účinnosti, NÚ, poškození ŽP, reziduích a závadách v jakosti
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PRůJMOVá ONEMOCNěNí,  
ČaSNé KOLIBaCILóZY PO ODSTaVU SELaT

Sledujte průjmová onemocnění a úhyny selat v období brzy po odstavu

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti původců  
onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.

VHODNé KOMBINaCE PRO MEDIKaCI:

ZnO Zincopremix 1000 mg/g prm.
Colistin apsamix Colistina 40 mg/g prm.

Amoxicillin amix vet a 500 mg/g prm.
amix vet a 500 mg/g plv.

Colistin + 
Amoxicillin

apsamix Colistina 40 mg/g prm. 
+ 

amix vet a 500 mg/g prm.

ZnO + 
Colistin

Zincopremix 1000 mg/g prm. 
+ 

 apsamix Colistina 40 mg/g prm.
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VHODNé KOMBINaCE PRO MEDIKaCI:

Ivermectin Ecomectin 6 mg/g prm.

GaSTROINTESTINáLNí PaRaZITé a SVRaB
Sledujte mléčné skvrny na játrech, výskyt škrkavek a příznaky svrabu

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti  
původců onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.
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ILEITIS
Sledujte opakovaná průjmová onemocnění  

a nevyrovnanost prasat ve výkrmu

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti původců  
onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.

VHODNé KOMBINaCE PRO MEDIKaCI:

Tylvalosin aivlosin 42,5 mg/g prm.
aivlosin 625 mg/g w.s.g.

Tiamulin amix vet T 100 mg/g prm.
amix vet T 100 mg/g plv.

Lincomycin + 
Spectinomycin

Linco-Spectin 22/22 mg/g prm.
Linco-Spectin 100 plv. sol.

8



VHODNé KOMBINaCE PRO MEDIKaCI:

Tylvalosin aivlosin 42,5 mg/g prm.
aivlosin 625 mg/g w.s.g.

Chlortetracyklin
amix vet CTC 150 mg/g prm.
amix vet CTC 150 mg/g plv.
amix vet CTC 1000 mg/g plv.

Doxycyklin amix vet D 500 mg/g prm.
amix vet D 500 mg/ g plv.

Tiamulin amix vet T 100 mg/g prm.
amix vet T 100 mg/g plv.

ENZOOTICKá PNEUMONIE
Sledujte příznaky respiračních onemocnění, frekvenci  

a intenzitu kašle, zpomalení růstu

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti  
původců onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.
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aCTINOBaCILOVá PLEUROPNEUMONIE (aPP)
Sledujte akutní respirační onemocnění s náhlými úhyny  

především ve výkrmu prasat

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti  
původců onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti  
původců onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.

VHODNé KOMBINaCE PRO MEDIKaCI:

Chlortetracyclin 
+ Sulfamerazin

amix vet S 100/100 mg/g prm.
amix vet S 100/100 mg/g plv.

Amoxicillin amix vet a 500 mg/g prm.
amix vet a 500 mg/g plv.

Doxycyklin amix vet D 500 mg/g prm.
amix vet D 500 mg/g plv.

10



VHODNé KOMBINaCE PRO MEDIKaCI:

Tiamulin amix vet T 100 mg/g prm.
amix vet T 100 mg/g plv.

Tiamulin +  
Chlortetracyklin

amix vet T 100/33 mg/g prm
amix vet T 100 mg/g prm. + amix vet CTC 150 mg/g prm.

amix vet T 100 mg/g plv. + amix vet CTC 150 mg/g plv.

Tylvalosin aivlosin 42,5 mg/g prm.
aivlosin 625 mg/g w.s.g.

Tylvalosin + 
Chlortetracyklin

aivlosin 42,5 mg/g prm. + amix vet CTC 150 mg/g prm.
aivlosin 625 mg/g w.s.g. + amix vet CTC 1000 mg/g plv.

Lincomycin + 
Spectinomycin

Linco-Spectin 22/22 mg/g prm.
Linco-Spectin 100 plv. sol.

DYZENTERIE
Sledujte akutní často krvavá průjmová onemocnění  

s náhlými úhyny ve výkrmu prasat

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti  
původců onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.
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NESPECIFIKOVaNé RESPIRaČNí INFEKCE
Sledujte frekvenci příznaků respiračních onemocnění,  

opakovaný kašel, zvýšené úhyny,  zpomalení růstu prasat

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti  
původců onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.

VHODNé KOMBINaCE PRO MEDIKaCI:

Chlortetracyklin
amix vet CTC 150 mg/g prm.
amix vet CTC 150 mg/g plv.
amix vet CTC 1000 mg/g plv.

Doxycyklin amix vet D 500 mg/g prm.
amix vet D 500 mg/ g plv.

Tiamulin amix vet T 100 mg/g prm.
amix vet T 100 mg/g plv.

Tylvalosin + 
Chlortetracyklin

aivlosin 42,5 mg/g prm. + amix vet CTC 150 mg/g prm.
aivlosin 625 mg/g w.s.g. + amix vet CTC 1000 mg/g plv.

Tylvalosin + 
Doxycyklin

aivlosin 42,5 mg/g prm. + amix vet D 500 mg/g prm.
aivlosin 625 mg/g w.s.g. + amix vet D 500 mg/g plv.

12



VHODNé KOMBINaCE PRO MEDIKaCI:

Colistin + 
Amoxicillin apsamix Colistina 40mg/g prm. + amix vet a 500 mg/g prm.

Tylvalosin + 
Doxycyklin

aivlosin 42,5 mg/g prm. + amix vet D 500 mg/g prm.
aivlosin 625 mg/g w.s.g. + amix vet D 500 mg/g plv.

Lincomycin + 
Spectinomycin

Linco-Spectin 22/22 mg/g prm.
Linco-Spectin 100 plv. sol.

Tiamulin + 
Chlortetracyklin

amix vet T 100/33 mg/g prm.
amix vet T 100 mg/g prm. + amix vet CTC 150 mg/g prm.

amix vet T 100 mg/g plv. + amix vet CTC 150 mg/g plv.

NESPECIFICKá PRůJMOVá ONEMOCNěNí
Sledujte opakovaná průjmová onemocnění, úhyny s příznaky průjmu,  

nevyrovnanost prasat ve výkrmu a zhoršení konverze

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti  
původců onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.
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NESPECIFIKOVaNé BaKTERIáLNí INFEKCE
Sledujte frekvenci příznaků respiračních, nervových, pohybových a kožních  

onemocnění, zvýšené úhyny, pohybové poruchy, otoky kloubů,  
zpomalení růstu prasat, zhoršení konverze

Volba účinných látek nebo jejich kombinací by měla být založena na zjištěné citlivosti původců  
onemocnění nebo na dosavadní zkušenosti s léčbou onemocnění v chovu.  

VHODNé KOMBINaCE PRO MEDIKaCI:

Amoxicillin aureomix a 500 mg/g prm.
aureomix a 500 mg/g plv.

Tylvalosin + 
Doxycyklin

aivlosin 42,5 mg/g prm. + amix vet D 500 mg/g prm.
aivlosin 625 mg/g w.s.g. + amix vet D 500 mg/g plv.

Lincomycin + 
Spectinomycin

aivlosin 42,5 mg/g prm. + amix vet D 500 mg/g prm.
aivlosin 625 mg/g w.s.g. + amix vet D 500 mg/g plv.

Tiamulin + 
Chlortetracyklin

amix vet T 100/33 mg/g prm
amix vet T 100 mg/g prm. + amix vet CTC 150 mg/g prm.

amix vet T 100 mg/g plv. + amix vet CTC 150 mg/g plv.
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PŘEHLED PŘíPRaVKů K INDIVIDUáLNí aPLIKaCI V CHOVU
Přípravky typu pulvis nebo orální roztok jsou určeny k zamíchání do kompletní krmné dávky v chovu, který 
má příslušné povolení. aplikovat do krmiva je lze pouze individuálně. 
Tyto přípravky mohou nakupovat veterinární lékaři s osvědčením k výkonu léčebné a preventivní veterinární 
činnosti nebo subjekty s distribučním oprávněním.

Tiamulin
aMIX vet T 100 mg/g plv.
Složení: Přípravek obsahuje v 1 kg:  Tiamulini hydrogenofumaras 100 g
Indikace: Přípravek je určen k léčbě infekčních onemocnění prasat, především respiračního aparátu a zažívacího traktu, vyvolaných 
původci citlivými na tiamulin. Jde zejména o léčbu enzootické pneumonie prasat (mykoplazmata) a dyzentérie prasat (brachyspiry).
Dávkování: Léčba dyzentérie prasat: 1,0 - 1,5 kg přípravku / tunu kompletní krmné směsi. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 
1,0 - 1,5 kg na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 100-150 g tiamulin hydrogenfumarátu /tunu) tj. 100 - 150 ppm, což 
přibližně odpovídá dávce 5 - 7,5 mg/kg ž.hm. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7-10 dní.  
Léčba enzootické pneumonie prasat: 2,0 kg přípravku /tunu kompletní krmné směsi. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg 
na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 200 g tiamulin hydrogenfumarátu /tunu) tj. 200 ppm, což přibližně odpovídá dávce 
10 mg úč. l./kg ž. hm. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7-10 dní.
Ochranné lhůty: Maso prasat: 7 dnů

Chlortetracyklin
aMIX vet CTC 150 mg/g plv.
Složení: Přípravek obsahuje v 1 kg: Chlortetracyclini hydrochloridum 150 g
Indikace: Infekční onemocnění především respiračního aparátu a trávicího traktu prasat vyvolané původci citlivými 
na chlortetracyklin.
Dávkování: Přípravek je určen k přípravě medikovaného krmiva pro prasata, k zamíchání do kompletní krmné dávky.
Léčebně: Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3,0 - 4,0 kg plv. na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 450 g - 600 g CTC /
tunu) tj. 450-600 ppm, což přibližně odpovídá dávce 20 mg - 30 mg úč. l./kg ž. hm. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 - 7 dní.
Profylakticky: Přípravek se důkladně zamíchá v množství 1,5 - 2,0 kg plv. na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 225 - 300 g 
CTC /tunu) tj. 225-300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 10 mg - 15 mg úč. l./kg ž. hm. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 
5 - 7 dní.
Ochranné lhůty: Maso: 10 dní

aMIX vet CTC 1000 mg/g plv.
Složení: Přípravek obsahuje v 1 g: Chlortetracyclini hydrochloridum 1000 mg.
Indikace: Infekční onemocnění prasat, především respiračního a zažívacího aparátu, vyvolané původci citlivými na chlortetracyklin.
Dávkování: Perorálně v krmivu 5-7 dní.
Léčebně: doporučená denní dávka je 20 mg chlortetracyclinu na kg ž.hm. denně. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 450 g 
na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 450 ppm.
Profylakticky: doporučená denní dávka je 10-15 mg chlortetracyclinu na kg ž.hm. denně. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 
225-300 g na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 225-300 ppm.
Ochranné lhůty: Maso: 10 dní

Ketoprofen
DINaLGEN 300 mg/ml perorální roztok
Složení: 1 ml obsahuje 300 mg účinné látky Ketoprofenum.
Indikace: Snížení dlouhotrvající horečky a dušnosti provázející respirační onemocnění v kombinaci s vhodnou antiinfekční terapií u skotu 
ve výkrmu a prasat.
Dávkování: Tento veterinární léčivý přípravek se podává perorálně, rozpuštěný v pitné vodě
Skot: 1 ml Dinalgen 300 mg/ml perorálního roztoku/100 kg ž.hm./den (tj. 3 mg ketoprofenu/kg ž.hm./den).
Prasata: 0,5-1 ml Dinalgen 300 mg/ml perorálního roztoku/100 kg ž.hm./den (tj. 1,5-3 mg ketoprofenu/kg ž.hm./den). Dávka 1,5 mg/kg je 
účinná při léčbě mírného až středního průběhu (tělesná teplota < 41 st. C). Při léčbě závažnějších případů musí být dávka zvýšena na 3 mg 
ketoprofenu/kg ž.hm. Délka léčby by měla činit 1 den. Může být prodloužena o další 1 až 2 dny po zvážení terapeutického prospěchu a rizika 
příslušným veterinárním lékařem.
Ochranné lhůty: Maso: 24 hodin

Tylvalosin
aIVLOSIN 625 mg/g gran.
Složení: Tylvalosinum (jako tylvalosini tartras) 625 mg/g.
Indikace: Léčba a prevence proliferativní enteropatie prasat (ileitidy) vyvolané Lawsonia intracellularis.
Dávkování: Dávkování je 5 mg tylvalosinu na kg živé hmotnosti a den, v pitné vodě po dobu 5 po sobě následujících dnů.
Ochranné lhůty: Maso: 1 den

perorální roztok pro skot a prasata

perorálny roztok pre hovädzí dobytok 
(teľatá) a ošípané

belsőleges oldat szarvasmarhák és 
sertések részére A.U.V. 

Ketoprofenum
Ketoprofén
Ketoprofen

Ketoprofenum
Ketoprofén
Ketoprofen

Pouze pro zvířata

Len pre zvieratá

Kizárólag 
állatgyógyászati 

alkalmazásra

CZ

Každý ml obsahuje 300 mg Ketoprofenum.

Perorální roztok.

Cílový druh zvířat: Skot ve výkrmu a 
prasata.

Způsob a cesta podání: Perorální podání, 
v pitné vodě.

Ochranná lhůta:  
Maso: 24 hodin

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Doba použitelnosti po prvním otevření 
balení: 3 měsíce 

Doba použitelnosti po rekonstituci v pitné 
vodě: 24 hodin

Uchovávejte v dobře uzavřené láhvi.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý 
přípravek nebo odpad, který pochází 
z  tohoto přípravku, musí být likvidován 
podle místních právních předpisů.

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý 
přípravek je vydáván pouze na předpis. 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A.  
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221  
08041 - Barcelona (Španělsko)

96/075/09-C

SK

Jeden ml obsahuje 300 mg ketoprofénu.

Perorálny roztok.

Ciéľový druh: Hovädzí dobytok (teľatá) a 
ošípané.

Spôsob a cesta podania lieku: Perorálne 
použitie, podajte v pitnej vode.

Ochranná lehota: Mäso a vnútornosti: 
24 hodín

Pred použitím si prečítajte písomnú 
informáciu pre používateľov. 

Po otvorení použite do 3 mesiacov.

Po rekonštitúcii v pitnej vode použite do 
24 hodín.

Uchovávajte v dobre uzatvorených fľašiach.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo 
odpadové materiály z tohto veterinárneho 
lieku musia byť zlikvidované v súlade 
s platnými predpismi.

Len pre zvieratá - vydáva sa len na 
veterinárny predpis.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A.  
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221  
08041 - Barcelona (Španielsko)

96/009/MR/09-S

HU

1 ml tartalmaz: Ketoprofen 300 mg.

Belsőleges oldat.

Célállat fajok: Hízómarha és sertés.

Adagolás és az alkalmazás módja: Szájon 
át, ivóvízbe keverve alkalmazandó.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
Hús és egyéb ehető szövetek: 24 óra

Alkalmazás előtt olvassa el a használati 
utasítást!

A közvetlen csomagolás első felbontása/
felnyitása után 3 hónapig használható fel 

Az előírt hígítás utáni lejárati idő: 24 óra

A gyógyszeres üveg jól lezárva tartandó. 

A fel nem használt állatgyógyászati készít-
ményt, valamint az állatgyógyászati készít-
ményekből származó hulladék anyagokat 
a helyi hatósági követelményeknek megfe-
lelően kell megsemmisíteni.

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra - 
kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A. 
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221, 
08041 - Barcelona (Spanyolország)

2471/2/10 MgSzH ÁTI

EX1711-10-01

Šarže / č. šarže/ Gy.sz.: {szám}: 

EXP: / Felhasználható: 

10 kg10 kg

AMIX vet

T 100 mg/g 
perorální prášek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Amix vet T 100 mg/g perorální prášek

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Tiamulini hydrogenofumaras 100 g  v 1 kg
Tritici farina (ON 560775)

3. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ 
O  REGISTRACI A  DRŽITELE POVOLENÍ K  VÝROBĚ, 
POKUD SE NESHODUJE
Držitel registračního rozhodnutí a výrobce odpovědný 
za uvolnění šarže:
CYMEDICA spol. s r.o. 
Pod nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prasata

5. INDIKACE
Přípravek je určen k  léčbě infekčních onemocnění 
prasat, především respiračního aparátu a  zažívacího 
traktu, vyvolaných původci citlivými na Tiamulin. 
Jde zejména o  léčbu enzootické pneumonie prasat 
(mykoplazmata) a dyzentérie prasat (brachyspiry).

6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH
Léčba dyzentérie prasat:   
1,0 – 1,5 kg přípravku / tunu  kompletní krmné směsi. 
Léčba enzootické pneumonie prasat: 
2,0 kg přípravku / tunu kompletní krmné směsi.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ
V  krmivu použít pouze individuálně příp. k  hromadné 
medikaci s  využitím krmiva v  daném hospodářství, 
k okamžité spotřebě.

8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Léčba dyzentérie prasat:
Přípravek se důkladně zamíchá v množství 1,0 – 1,5 kg  
na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 100-150 g 
tiamulin hydrogenfumarátu/tunu) tj. 100 - 150 ppm, 
což přibližně odpovídá dávce 5 -  7,5 mg/kg ž.hm.
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7–10 dní.
Léčba enzootické pneumonie prasat:
Přípravek se důkladně zamíchá v  množství 2,0 kg  
na  1  tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 200 g 
tiamulin hydrogenfumarátu / tunu) tj. 200 ppm, což 
přibližně odpovídá dávce 10 mg/kg ž.hm.
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7–10 dní.

9. KONTRAINDIKACE
Zvířatům se nesmí 7 dní před a  7 dní po  aplikaci 
přípravku podávat monensin, narasin a salinomycin. 

10.  NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy.

11.  OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat:  7 dnů  

12.  ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat v suchu při teplotě do 25°C.
Uchovávat mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti: 2 roky. Po  zamíchání do  krmiva 
spotřebovat ihned. 

13.  ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Aktivní složka přípravku je v  koncentrovaném stavu 
dráždivá. Při přípravě medikovaného krmiva by se měly 
používat osobní ochranné prostředky, chránit si oči 
a používat ochrannou masku, chránit si kůži a sliznice. 

Je nutno zabránit víření prachových komponent. 
Po manipulaci s přípravkem je nutno si umýt ruce.

14.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ 
NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD 
JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo 
odpad, který pochází z  tohoto přípravku, musí být 
likvidován podle místních právních předpisů. 

15.  DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ 
INFORMACE
Leden 2011

16. DALŠÍ INFORMACE
Nepodávat současně s  přípravky monensin, narasin 
a salinomycin
Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze 
na předpis.

Balení: 1 x 10 kg, 1 x 20 kg a 1 x 25 kg

Pokud chcete získat informace o  tomto veterinárním 
léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného 
reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

REG. Č.: 96/148/04-C

Č. Š.:

EXSP.:

CZ
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5 kg5 kg

AMIX vet

CTC 150 mg/g 
perorální prášek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
AMIX vet CTC 150 mg/g perorální prášek 

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Léčivé látky
Přípravek obsahuje v 1 kg:
Chlortetracyclini hydrochloridum 150 g
Pomocné látky
Tritici farina

3. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ 
O  REGISTRACI A  DRŽITELE POVOLENÍ K  VÝROBĚ, 
POKUD SE NESHODUJE
Držitel registračního rozhodnutí a výrobce odpovědný 
za uvolnění šarže:
CYMEDICA spol. s r.o.
Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prase

5. INDIKACE
Infekční onemocnění prasat,  především respiračního 
aparátu a  zažívacího aparátu, vyvolané původci 
citlivými na chlortetracyklin.

6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH
Léčebně:
3,0 – 4,0 kg  na  1  tunu kompletní krmné směsi 
(ekvivalent 450 g – 600 g CTC /tunu) tj. 450-600  ppm, 
což přibližně odpovídá dávce  20 mg – 30 mg/kg ž.hm.). 

Profylakticky:
1,5 – 2,0 kg  na  1  tunu kompletní krmné směsi 
(ekvivalent 225 - 300 g CTC /tunu) tj. 225-300 ppm, což 
přibližně odpovídá dávce 10 mg – 15 mg/kg ž.hm.).

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 – 7 dní.

8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Přípravek se důkladně zamíchá v příslušném množství 
do kompletní krmné směsi. 
Přípravek je vhodný i  pro aplikaci gravidním nebo 
laktujícím zvířatům.

9. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
V  ojedinělých případech se může vyskytnout erytém 
kůže, který po přerušení nebo ukončení léčby vymizí.

11. OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat:  10 dní

12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25°C, mimo dosah dětí. 
Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku 
v neporušeném obalu je 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.
Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.

13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při přípravě medikovaného krmiva je zapotřebí si 
chránit pokožku a sliznici a zabránit víření prachových 
komponent, chránit si oči a používat ochrannou masku. 
Po manipulaci s přípravkem je nutno si umýt ruce.

14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ 
NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD 
JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo 
odpad, který pochází z  tohoto přípravku, musí být 
likvidován podle místních právních předpisů. 

15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ 
INFORMACE
Leden 2011

16. DALŠÍ INFORMACE
Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze 
na předpis.

Balení:  5 kg

Č.š.:
Použitelnost do:

Reg. číslo: 96/1352/97-C

CZ
01

01
20

11
/E

5 kg5 kg

 
perorální prášek

1. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O  REGIST-
RACI A  DRŽITELE POVOLENÍ K  VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO 
ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Cymedica s.r.o.
Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice, Česká republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Amix vet  CTC 1000 mg/g perorální prášek 

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Přípravek obsahuje v 1 g:
Léčivá látka:
Chlortetracyclini hydrochloridum                                               1000 mg

4. INDIKACE
Infekční onemocnění prasat, především respiračního a zažíva-
cího aparátu, vyvolané původci citlivými na chlortetracyklin.

5.  KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
V ojedinělých případech se může vyskytnout erytém kůže, kte-
rý po přerušení nebo ukončení léčby vymizí.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prasata

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A  ZPŮSOB PO-
DÁNÍ
Způsob podání: perorálně v krmivu.  
Přípravek se podává po dobu 5 - 7 dní.  
Dávkování:
Léčebně: doporučená denní dávka je 20 mg chlortetracyklinu 
na kg ž.hm. denně. 
Přípravek se důkladně zamíchá v množství 450g Amix vet CTC 
1000 perorální prášek na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 450 
ppm. 
Profylakticky: doporučená denní dávka je 10-15 mg chlortet-
racyklinu na kg ž.hm. denně. 
Přípravek se důkladně zamíchá v množství 225-300 g Amix vet 

CTC 1000 perorální prášek na 1 tunu kompletní krmné směsi 
tj. 225-300 ppm. 
Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:
mg Amix vet CTC 1000 perorální prášek kg krmiva = doporu-
čená dávka (mg/kg) x živá hmotnost (kg)/ denní příjem krmiva 
(kg)  

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. 
pro jednotlivá zvířata.  

10. OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat 10 dní.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před světlem. Ucho-
vávejte v suchu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na oba-
lu. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 
dnů
Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Léčba by měla být založena na výsledcích testů citlivosti bakte-
rií izolovaných ze zvířete. Pokud toto není možné, měla by být 
léčba založena na  místní epizootologické znalosti o  citlivosti 
cílové bakterie.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veteri-
nární léčivý přípravek zvířatům
Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem. Během 
manipulace s  přípravkem nekuřte, nejezte a  nepijte. Lidé se 
známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnou kon-
taktu s  veterinárním léčivým přípravkem. Zamezte inhalaci, 
požití nebo kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Při míchá-
ní přípravku do krmiva a při manipulaci s přípravkem použijte 
ochrannou kombinézu, ochranné brýle a nepropustné gumo-
vé či latexové rukavice. Pokud při manipulaci s přípravkem hro-
zí riziko vdechování prachu, použijte buď jednorázový respirá-
tor vyhovující normě EN149 nebo respirátor sloužící pro více 

použití vyhovující normě EN140 vybavený fi ltrem podle normy 
EN143. V  případě potřísnění pokožky přípravkem umyjte za-
sažené místo vodou a  mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte 
zasažené oko proudem čisté vody. Pokud se u Vás rozvinou po-
stexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Otok 
obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy 
a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽI-
TÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, 
který pochází z  tohoto přípravku, musí být likvidován podle 
místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Srpen 2011

15. DALŠÍ INFORMACE
Doprovází-li onemocnění snížená chuť k jídlu, je třeba zahájit 
parenterální léčbu.
Lze použít během březosti a laktace.

Velikost balení: 1 x 500 g, 1 x 5 kg
Balení 500 g - zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva poly-
ethylen - PE).
Balení 5 kg - vícevrstvé papírové vaky (vnitřní vrstva polyethy-
len - PE).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Léková forma: Perorální prášek

Reg. č.: 96/469/96-C

Pouze pro zvířata. 
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
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Sulfonamidy
aMIX vet S 100/100 mg/g plv.
Složení: Přípravek obsahuje v 1 kg: Chlortetracyclini hydrochloridum 100,0 g, Sulfamerazinum 100,0 g

Indikace: Přípravek je určen pro prasata k medikaci krmiv. Jde zejména o léčbu a profylaxi infekčních bakteriálních onemocnění, 
vyvolaných původci citlivými na chlortetracyklin a sulfamerazin, především proti respiratorním infekcím prasat (např. proti 
actinobacillus pleuropneumoniae).

Dávkování: Přípravek aMIX vet S 100/100 mg/g plv. se podává v krmné dávce

Léčebně: Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3,0 kg na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 
15 mg chlortetracyklinu a sulfamerazinu / kg ž. hm. prasat. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 - 7 dní. 

Profylakticky: Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 200 ppm, což přibližně odpovídá 
dávce 10 mg chlortetracyklinu a sulfamerazinu / kg ž. hm. prasat. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 - 7 dní.

Ochranné lhůty: Maso prasat - 15 dní

Linkomycin + Spektinomycin
LINCO-SPECTIN 100 plv.
Složení: Lincomycinum (ut lincomycini hydrochloridum) 33,3 g, Spectinomycinum (ut spectinomycini sulfas tetrahydr.) 66,7 g, natrii 
benzoas 1,6 g, lactosum monohydricum ad 150 g.

Indikace: Prasata: Léčba a prevence dyzentérie prasat vyvolané Brachyspira hyodysenteriae, včetně smíšených infekcí E.coli Salmonella 
spp. Léčba a prevence chronické proliferativní enteropatie (ileitis) prasat vyvolané Lawsonia intracellularis a infekce vyvolané 
přidruženými střevními patogeny. Léčba infekční artritidy způsobená patogeny citlivými k této kombinaci jako Mycoplasma spp., 
Streptococcus spp., Staphylococcus spp.
Drůbež: Léčba a prevence chronické respiratorní choroby vyvolané mykoplazmaty, infekční rýma.

Dávkování: Prasata 5 – 10 mg / 1 kg ž.v. / den po 7 dní. Drůbež: 1 balení (150 g) / 150-200 l pitné vody, denně po dobu 3-7 dní.

Ochranné lhůty: Maso drůbeže - 5 dnů; Maso prasat - 0

Amoxicilin
aMIX vet a 500 mg/g plv.
Složení: Každý gram přípravku obsahuje amoxicillinum 500,0 mg (eq. 573 mg amoxicillinum trihydricum)

Indikace: Infekce způsobené Gram-pozitivními a Gram-negativnímu bakteriemi citlivými na amoxicillin. K léčbě respiratorních 
a enterálních bakteriálních infekcí u prasat.

Dávkování: Způsob použití:  V pitné vodě nebo v krmivu. Doporučená denní dávka je 20 mg amoxicillinu na kg ž.hm. denně. 
Přípravek se aplikuje po dobu 5 dní. 
V krmivu: 40 mg aMIX vet a 500 mg/g prášku/kg ž.hm./den. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 800 g prášku na 1 tunu 
kompletní krmné směsi, kdy je nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé hmotnosti zvířat. Podává se kontinuálně nebo 
rozděleně ve dvou dávkách. 
V pitné vodě: 40 g prášku na 100 litrů vody, podávat rozděleně ve dvou dávkách ve 12 hodinových intervalech. Dávka by měla být 
stanovena na základě příjmu vody a hmotnosti zvířete. 2 hodiny před aplikací přípravku omezte přívod vody.

Přepočet denní dávky přípravku: g prášku na den = počet zvířat x průměrná živá hmotnost / 50 (při dávce 20 mg/kg)  
nebo 100 (při dávce 10 mg/kg)

Ochranné lhůty: Maso prasat: 7 dní

Doxycyklin
aMIX vet D 500 mg/g plv.
Složení: Každý gram přípravku obsahuje: Doxycyclinum 500,0 mg (eq. 577mg Doxicyclini hyclas)

Indikace: Infekce způsobené patogeny citlivými na doxycyklin. Profylaxe a léčba respiratorních infekcí způsobených zárodky 
actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica. Doxycyklin je také 
účinný proti Brachyspira hyodysenteriae.

Dávkování: Způsob použití:  v pitné vodě nebo v krmivu. Podává se ad libitum nebo rozděleně ve dvou dávkách.  
V krmivu: 10-12,5 mg doxycyklinu na kg ž.hm. a den. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 0,5 kg přípravku na 1 tunu kompletní 
krmné směsi (tj. 250 ppm doxycyklinu v krmné směsi). Po dobu 5 - 8 dní.
V pitné vodě: 10 - 12,5 mg doxycyklinu/ kg ž. hm. což odpovídá 1-1,25 g aMIX vet D 500 prášku na 50 kg ž.  hm. v průběhu - 5-8 dnů 
nebo 200-250 g prášku /1000 l vody. Dávka by měla být stanovena na základě příjmu vody a hmotnosti zvířete.  
2 hodiny před aplikací přípravku omezte přívod vody.

Ochranné lhůty: Maso prasat: 8 dnů

Penicilin
PHENOXYPEN 293 mg/g plv.
Složení: Phenoxymethylpenicillinum kalicum 325 mg, odpovídá Phenoxymethylpenicillinum 293 mg.

Indikace: Prevence hromadných úhynů kuřat v důsledku nekrotické enteritidy způsobené kmeny Clostridium perfringens citlivými 
na fenoxymethylpenicilin.

Dávkování: 46-68 mg přípravku Phenoxypen rozpuštěného v pitné vodě na 1 kg živé hmotnosti a den, odpovídá 13,5-20 mg 
penicilinu V na 1 kg živé hmotnosti a den, po dobu 5 dnů.

Ochranné lhůty: Maso: 2 dny

25 kg25 kg

AMIX vet

S 100/100 mg/g 
perorální prášek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
AMIX vet S 100/100 mg/g perorální prášek 
2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Léčivé látky
Přípravek obsahuje v 1 kg:
Chlortetracyclini hydrochloridum                   100,0 g
Sulfamerazinum                     100,0 g
Pomocné látky
Tritici farina

3. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ 
O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ
Držitel registračního rozhodnutí a výrobce odpovědný 
za uvolnění šarže:
Cymedica spol. s r.o., 
Pod nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prase.

5. INDIKACE
Přípravek je určen pro prasata. Jde zejména o  léčbu 
a  profylaxi infekčních bakteriálních onemocnění, 
vyvolaných původci citlivými na  chlortetracyklin 
a sulfamerazin, především proti respiratorním infekcím 
prasat (např. proti pleuropneumonii prasat vyvolané 
Actinobacillus  pleuropneumoniae).

6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH
Dávka léčebná:     
3,0 kg přípravku / tunu  krmiva (0,3 % v krmné dávce)
Dávka profylaktická: 
2,0 kg přípravku / tunu  krmiva (0,2 % v krmné dávce)

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ
Přípravek AMIX vet S 100/100 mg/g perorální prášek je 

určen k zamíchání do kompletní krmné dávky v chovu, 
který má příslušná povolení. 
Aplikovat do krmiva pouze individuálně.

8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Dávkování:
Léčebně:
Přípravek se důkladně zamíchá v  množství 3,0 kg  plv. 
na  1  tunu kompletní krmné dávky tj. 300 ppm, což 
přibližně odpovídá dávce 15 mg chlortetracyklinu 
a Sulfamerazinu / kg ž.hm. prasat
Krmná dávka se krmí po dobu 5 – 7 dní.
Profylakticky:
Přípravek se důkladně zamíchá v  množství 2,0 kg  plv. 
na  1  tunu kompletní krmné dávky tj. 200 ppm, což 
přibližně odpovídá dávce 10 mg chlortetracyklinu 
a Sulfamerazinu / kg ž.hm. prasat
Krmná dávka se krmí po dobu 5 – 7 dní.

9. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky.

10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
V ojedinělých případech se může vyskytnout erythém 
kůže, který po přerušení nebo skončení léčby vymizí.

11. OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat  - 15 dní

12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.
Doba použitelnosti: 2 roky, po prvním otevření 30 dní.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené 
na etiketě.

Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.

13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Aktivní složka přípravku je v  koncentrovaném stavu 
dráždivá. Při přípravě směsi krmiva s  přípravkem 
je zapotřebí chránit kůži a  sliznici a  zabránit víření 
prachových komponent.

14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ 
NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD 
JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo 
odpad, který pochází z  tohoto přípravku, musí být 
likvidován podle místních právních předpisů. 

15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ 
INFORMACE
Leden 2011

16. DALŠÍ INFORMACE
Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze 
na předpis.
Balení: 10 kg (25 kg)
Pokud chcete získat informace o  tomto veterinárním 
léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného 
reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

Číslo šarže:

Exspirace:

Registrační číslo: 
96/144/04-C
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AMIX vet

A 500 mg/g 
plv. pro medikaci krmiva

1. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ 
O  REGISTRACI A  DRŽITELE POVOLENÍ K  VÝROBĚ 
ODPOVĚDNÉHO ZA  UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
CYMEDICA spol. s r.o. 
Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Amix vet A  500 mg/g premix pro medikaci krmiva 
Amoxicillinum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Každý gram přípravku obsahuje
Léčivá látka:
Amoxicillinum                   500,0 mg 
(eq. 573 mg Amoxicillinum trihydricum)
Pomocné látky:
Pšeničná mouka q.s.                         1 g

4. INDIKACE
Infekce způsobené Gram-pozitivními a Gram-negativními 
bakteriemi citlivými na amoxicillin. K léčbě respiratorních 
a enterálních bakteriálních infekcí u prasat.

5.  KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v  případě přecitlivělosti na  peniciliny. 
Vzhledem k  tomu, že amoxicillin přechází do  mléka, 
nedoporučuje se přípravek podávat v laktaci.
S  přípravkem se nedoporučují podávat současně jiná 
bakteriostatická léčiva.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prasata

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB 
PODÁNÍ
20 mg amoxicillinu na kg ž.hm. denně (tj.  40 mg Amix vet 
A 500 premix/kg ž.hm./den).  
Přípravek Amix vet A  500 premix se důkladně zamíchá 
v množství  800 g na 1 tunu kompletní krmné směsi, kdy 
je nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé 
hmotnosti zvířat.
Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:
mg Amix vet A500 premix/kg krmiva = 
potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní 
příjem krmiva (kg)  
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 dní.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Přípravek Amix vet A  500 premix ad us. vet. se podává 
prasatům zamíchaný v kompletní krmné směsi.
V případě peletizace je maximální teplota 70 °C.

10. OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat: 7 dnů

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte po  uplynutí doby použitelnosti uvedené 
na obalu. 
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 
28 dní. 
Doba použitelnosti medikovaných krmiv je v  případě 
sypkých krmiv 2 měsíce a v případě pelet 1 měsíc.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Aktivní složka přípravku je v  koncentrovaném stavu 
dráždivá. Při manipulaci s  přípravkem se doporučuje 
používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, 
požití nebo kontaktu s  pokožkou a  s  očima. Při kontaktu 
s  pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem 

a vodou.  

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ 
NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE 
JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo 
odpad, který pochází z  tohoto přípravku, musí být 
likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Leden 2011

15. DALŠÍ INFORMACE
Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
Balení po 10 kg a 25 kg. Vícevrstevný papírový pytel.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Musí být respektována úřední pravidla pro míchání 
medikovaných premixů do konečných krmiv.

Léková forma: Premix pro medikaci krmiva

Reg. č.: 98/034/06-C

Exsp.:

Č. š.:

CZ
01

01
20

11
/E
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AMIX vet

D 500 mg/g 
plv. pro medikaci krmiva 
plv. na medikáciu krmiva

CZ
1. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O  REGISTRACI A  DRŽITELE 
POVOLENÍ K  VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA  UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
CYMEDICA spol. s r.o. 
Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Amix vet D  500 mg/g premix pro medikaci krmiva  

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Každý gram přípravku obsahuje
Léčivá látka:
Doxycyclinum                                                                                                                                          500,0 mg 
(eq. 577 mg Doxicyclini hyclas)
Pomocné látky:
Pšeničná mouka q.s.

4. INDIKACE
Infekce způsobené patogeny citlivými na doxycyklin.  Profylaxe a léčba respiratorních 
infekcí způsobených zárodky Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica.  Doxycyklin je také 
účinný proti Brachyspira hyodysenteriae.

5.  KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prasata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Způsob použití: v krmivu.  
Pouze pro přípravu medikovaného krmiva. 
Obecná dávka: 10-12,5 mg doxycyklinu na kg ž.hm. a den.  
Přípravek se důkladně zamíchá v  množství 0,5 kg přípravku na  1 tunu kompletní 
krmné směsi  
(tj. 250 ppm doxycyklinu v krmné směsi).  Podává se po dobu 5-8 dní.
Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:
mg Amix vet D 500 premix/kg  krmiva = 
potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)  

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5-8 dní.
Přípravek je vhodný i k aplikaci gravidním nebo laktujícím zvířatům.
Vzhledem k  narůstající rezistenci na  61,8% vůči Brachyspira hyodysenteriae by měla 
být zahájena  léčba na základě stavení účinnosti doxycyclinu. Nedojde-li v průběhu 
pětidenní léčby přípravkem k  projevům zlepšení klinického stavu, je nutno léčbu 
přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii. 

10. OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat: 8 dnů

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C. Chraňte před světlem.
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky. 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.
Doba použitelnosti medikovaných krmiv je v  případě sypkých krmiv 2 měsíce 
a v případě pelet 1 měsíc.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Aktivní složka přípravku je v  koncentrovaném stavu dráždivá. Při manipulaci 
s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, 
požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima.  Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené 
místo umýt mýdlem a vodou.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z  tohoto 
přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Leden 2011
15. DALŠÍ INFORMACE
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
Balení po 10 kg a 25 kg. Vícevrstevný papírový pytel.
Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů 
do konečných krmiv.

Léková forma: Premix pro medikaci krmiva

Reg. č.: 98/035/06-C

SK
1. NÁZOV A  ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O  REGISTRÁCII A  DRŽITEĽA 
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOLNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ 
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
PharmDr. Andrea  Kovácsová, Súmračná 2, 821 02   Bratislava, 
Slovenská republika
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Cymedica spol. s r.o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice, Česká republika

2.  NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Amix vet D  500 mg/g premix na medikáciu krmiva

3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY
Účinná látka:
Doxycyclinum  (577 mg Doxycyclinum hyclas)                                                               500,0 g 
Pomocné látky:
Sladiaca ochucujúca látka (Sucram® C-150.835)   
Tritici farina (psenicna múka kŕmna)                                                                           ad 1000,0 g  

4. INDIKÁCIE
Infekcie spôsobené patogénmi citlivými na doxycyklín. Prevencia a liečba respiračných 
infekcií spôsobených zárodkami Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida a Bordetella bronchiseptica. Doxycyklín je účinný 
tiež proti Brachyspira hyodysenteriae.  

5.  KONTRAINDIKÁCE
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na tetracyklíny.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY
Nie sú známe.

7. CIEĽOVÝ DRUH 
Ošípané.

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A SPôSOB PODANIA LIEKU
Spôsob podania: v krmive.  
V krmive je možné liek aplikovať len formou hromadnej aplikácie.  
Ošípaná, zvyčajná dávka: 10-12,5 mg doxycyklínu na kg ž.hm. a deň,  počas 5 - 8 dní.  
Liek sa dôkladne zamieša v množstve 0,5 kg na 1 tonu kompletnej kŕmnej zmesi ( tj. 
250 ppm doxycyklínu v kŕmnej zmesi).  
Prepočet dávky lieku na kg krmiva:
mg Amix vet D 500 premix/kg krmiva = 
potrebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnosť (kg)/denný príjem krmiva (kg) 

 9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ
Medikovaná kŕmna zmes sa skrmuje počas 5–8 dní. Liek je vhodný aj na podanie 
gravidným alebo laktujúcim zvieratám. Ak nedôjde v  priebehu 5-dňovej liečby 
k  prejavom zlepšenia klinického stavu, je potrebné liečbu prerušiť a  prehodnotiť 
diagnózu a terapiu. 

10. OCHRANNÁ LEHOTA 
Mäso: 8 dní.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE
Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať v suchu, pri teplote do 25°C, chrániť 
pred svetlom. Nepoužívať liek po dátume exspirácie uvedenom na obale.
Čas použiteľnosti lieku v neporušenom obale 2 roky. Čas použiteľnosti po 1. otvorení 
obalu je 28 dní. Čas použiteľnosti po zamiešaní do krmiva je 3 mesiace.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA
Aktívna zložka lieku je v  koncentrovanom stave dráždivá. Pri manipulácii s  liekom 
sa odporúča používanie ochranných rukavíc. Je potrebné zabrániť inhalácii, požitiu 
alebo kontaktu s pokožkou a s očami.  Pri kontakte s pokožkou je potrebné zasiahnuté 
miesto umyť mydlom a vodou.

13. OSOBITNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO 
ODPADOVÉHO MATERIÁLU,  V PRÍPADE  POTREBY
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku zlikvidovať 
v súlade s platnými predpismi. 

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V  PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 
POUŽÍVATEĽOV
14. 2. 2011
15. ĎALŠIE INFORMÁCIE
U tetracyklínov môžu vznikať interakcie s kovmi (najmä vápnik, železo, hliník, zinok), 
s ktorými tvoria neúčinné cheláty s následnou stratou aktivity. Na rozdiel od starších 
tetracyklínov je doxycyklín menej náchylný k interakciám.
Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis.
Balenie po 10 kg a 25 kg. Viacvrstvové papierové vrece.
Musia byť rešpektované úradné pravidlá pre miešanie medikovaných premixov 
do konečných krmív.

Registračné číslo: 98/062/07-S

Exp./Exsp.:
Č.š./Č.šarže:
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PŘEHLED PŘíPRaVKů PRO MEDIKaCI KRMNýCH SMěSí
Přípravky typu premix pro medikaci krmiva jsou určeny k medikaci krmné směsi prostřednictvím výroben 
krmných směsí, které mají příslušné povolení; a to pro určitý chov na základě medikačního předpisu vystaveného 
ošetřujícím veterinárním lékařem. 
Tyto přípravky mohou nakupovat výrobny krmných směsí nebo subjekty s distribučním oprávněním.

Tiamulin
aMIX vet T 100 mg/g prm.
Složení: Přípravek obsahuje v 1 kg: Tiamulini hydrogenofumaras 100 g
Indikace: Přípravek je určen k léčbě infekčních onemocnění prasat, především respiračního aparátu a zažívacího traktu, vyvolaných 
původci citlivými na tiamulin. Jde zejména o léčbu enzootické pneumonie prasat (mykoplazmata) a dyzentérie prasat (brachyspiry).
Dávkování: Přípravek se podává prasatům zamíchaný v kompletní krmné směsi.
Léčba dyzentérie prasat: 1,0 - 1,5 kg přípravku / tunu kompletní krmné směsi. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 1,0 - 1,5 kg 
premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 100-150 g tiamulin hydrogenfumarátu/tunu) tj. 100 - 150 ppm, což přibližně 
odpovídá dávce 5 - 7,5 mg úč. l./kg ž.  hm. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7-10 dní.
Léčba enzootické pneumonie prasat: 2,0 kg přípravku / tunu kompletní krmné směsi. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg 
premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 200 g tiamulin hydrogenfumarátu/tunu) tj. 200 ppm, což přibližně odpovídá 
dávce 10 mg úč. l./kg ž. hm. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7-10 dní.
Ochranné lhůty: Maso prasat: 7 dnů

aMIX vet T 100/33 mg/g prm.
Složení: Přípravek obsahuje v 1 kg: Tiamulini fumaras 33,3 g Chlortetracyclini hydrochloridum 100,0 g
Indikace: Prevence a léčba respiratorních a alimentárních infekcí prasat, které jsou způsobeny organismy citlivými 
na chlortetracyklin a tiamulin. (např. enzootická pneumonie, pleuropneumonie, hemofilová polyserositida, atrofická rinitida, 
dyzentérie prasat, infekce E. coli, nekrotická enteritida, sekundární bakteriální infekce při virových onemocněních prasat.
Dávkování: Přípravek je určen k přípravě medikovaného krmiva pro prasata, k zamíchání do kompletní krmné dávky.
Obecná terapeutická dávka: Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 300 ppm, 
což přibližně odpovídá dávce 180 mg úč. l./kg ž.  hm. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7 - 10 dní. 
Léčba pleuropneumonií (A. pleuropneumoniae): Přípravek se důkladně zamíchá v množství 4,5 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné 
směsi tj. 450 ppm, což přibližně odpovídá dávce 270 mg úč. l./kg ž.  hm.
Ochranné lhůty: Maso prasat - 10 dní

Colistin
aPSaMIX COLISTINa 40 mg/g prm.
Složení: Každý gram obsahuje: Colistinum (ut sulfas) 40 mg (ekvivalent 1200 000 IU/).
Indikace: Léčba a prevence kolibacilózy a salmonelózy u selat a prasat ve výkrmu vyvolaných bakteriemi citlivými na colistin. 
Přípravek by měl být použit na základě diagnostiky původců onemocnění ve stádě.
Dávkování: Dávka je 6 mg kolistinu na kg živé hmotnosti na den (ekvivalent 180000 IU/kg ž.  hm./den) Podávat v krmivu po dobu 
7 dnů. Požadované dávky je dosaženo zamícháním 3,75 kg přípravku/t krmiva, což odpovídá 150 mg kolistinu na kg krmiva. 
Předpokládaná spotřeba krmiva na jeden kus je cca 4% vlastní hmotnosti. Příjem medikovaného krmiva závisí na klinickém stavu 
zvířete. aby bylo dosaženo správné dávkování, musí být koncentrace přípravku apsamix Colistina 40 mg/g upravována dle denní 
spotřeby krmiva. Během léčby musí být podáváno pouze medikované krmivo.
Ochranné lhůty: Maso bez ochranných lhůt.

Zinek
ZINCOPREMIX 1000 mg/g prm
Složení: 1 gram obsahuje Zinci oxidum 1000 mg
Indikace: Prevence průjmů po odstavu selat.
Dávkování: Doporučená dávka je 100 mg oxidu zinečnatého / 1 kg ž. v. / den po dobu 14 dní. Doba podávání je od odstavu do 10 týdnů stáří. Tato dávka 
při průměrné spotřebě krmiva 5% ž. v. zvířete denně  přibližně odpovídá 2 kg přípravku ZINCOPREMIX 1000 mg/g na 1 tunu krmiva.
Ochranné lhůty: Maso: 9 dnů

Chlortetracyklin
aMIX vet CTC 150 mg/g prm.
Složení: Přípravek obsahuje v 1 kg: Chlortetracyclini hydrochloridum 150 g
Indikace: Infekční onemocnění především respiračního aparátu a trávicího traktu prasat vyvolané původci citlivými 
na chlortetracyklin.
Dávkování: Přípravek aMIX vet 150 premix ad us. vet. je určen k přípravě medikovaného krmiva pro prasata, k zamíchání 
do kompletní krmné dávky.
Léčebně: Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3,0 - 4,0 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi  
(ekvivalent 450 g - 600 g CTC /tunu) tj. 450-600 ppm, což přibližně odpovídá dávce 20 mg - 30 mg úč. l./kg ž. hm.  
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 - 7 dní.
Profylakticky: Přípravek se důkladně zamíchá v množství 1,5 - 2,0 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi  
(ekvivalent 225 - 300 g CTC /tunu) tj. 225-300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 10 mg - 15 mg úč. l./kg ž. hm.  
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 - 7 dní.
Ochranné lhůty: Maso: 10 dní

20 kg20 kg

AMIX vet

T 100 mg/g 
premix pro medikaci krmiva

1. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O  REGISTRACI 
A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ 
ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
CYMEDICA spol. s r.o. 
Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Amix vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva 

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Každý gram přípravku obsahuje
Léčivá látka:
Tiamulini hydrogenofumaras 100,0 mg
Pomocné látky:
Pšeničná mouka ad  1 000,0 mg
Léková forma: 
Premix pro medikaci krmiva.
Jemný, světlehnědý prášek.

4. INDIKACE
Léčba infekčních onemocnění prasat respiračního a  trávicího traktu 
vyvolaných původci citlivými na tiamulin. 
Léčba enzootické pneumonie prasat (mykoplazmata) a  dyzentérie 
prasat (brachyspiry).

5. KONTRAINDIKACE
Zvířatům se nesmí 7 dní před a 7 dní po aplikaci přípravku podávat 
monensin, narasin a salinomycin. 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Ve  vzácných případech se může po  použití tiamulinu objevit 
zarudnutí nebo lehký otok kůže u prasat.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné 
reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to 
prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prasata

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Perorální podání. 
Přípravek Amix vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva se podává 
prasatům zamíchaný v kompletní krmné směsi. 
Léčba dyzentérie prasat: 
1,0 – 1,5 kg přípravku / tunu kompletní krmné směsi. 
Přípravek se důkladně zamíchá v  množství 1,0 – 1,5 kg premixu 

na  1  tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 100-150 g tiamulin 
hydrogenfumarátu/tunu) tj. 100 - 150 ppm, což odpovídá dávce 
5 - 7,5 mg přípravku/kg ž. hm.
Medikovaná krmná směs se podává po dobu 7–10 dní.
Léčba enzootické pneumonie prasat: 
2,0 kg přípravku / tunu kompletní krmné směsi.
Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg premixu na 1 tunu 
kompletní krmné směsi (ekvivalent 200 g tiamulin hydrogenfumarátu 
/tunu) tj. 200 ppm, což odpovídá dávce 10 mg přípravku/kg ž. hm.
Medikovaná krmná směs se podává po dobu 7–10 dní.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Medikovaný premix je určen pro přípravu medikovaných krmných 
směsí, nemůže být podáván přímo.

10. OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat 7 dní.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v suchu.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 dní
Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva 3 měsíce.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Medikovaný premix je určen pro přípravu medikovaných krmných 
směsí, nemůže být podáván přímo.
Léčba by měla být založena na  výsledcích testů citlivosti bakterií 
izolovaných ze zvířete. Pokud toto není možné, měla by být léčba 
založena na místní epizootologické znalosti o citlivosti cílové bakterie.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý 
přípravek zvířatům
Aktivní složky přípravku jsou v  koncentrovaném stavu dráždivé. 
Zabraňte kontaktu přípravku s  pokožkou, očima a  sliznicemi. Při 
nakládání s  veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat 
osobní ochranné prostředky skládající se z  ochranných brýlí 
a gumových či latexových rukavic.
Během manipulace s  přípravkem použijte jednorázový respirátor 
vyhovující normě EN149 nebo respirátor sloužící pro více použití 
vyhovující normě EN140 vybavený filtrem podle normy EN143.
V  případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou 
část ihned po  expozici velkým množstvím vody a  odstraňte 

kontaminovaný oděv, který je v  přímém kontaktu s  pokožkou. 
V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím 
pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc 
a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. Lidé 
se známou přecitlivělostí na  tiamulin by se měli vyhnout kontaktu 
s veterinárním léčivým přípravkem. Po použití přípravku si důkladně 
umyjte ruce vodou a mýdlem.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH 
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který 
pochází z  tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních 
právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Srpen 2011

15. DALŠÍ INFORMACE
Akutní případy a vážně nemocná zvířata se sníženým příjmem krmiva 
by se měla léčit pomocí přípravku ve  vhodné lékové formě, jako je 
injekční roztok nebo podání roztoku ve vodě. 
Lze použít během březosti a laktace.
Přípravek není kompatibilní s  přípravky monensin, narasin 
a salinomycin.

Registrovaná balení: 
Vícevrstevný papírový vak s PE nástřikem.
10 kg, 20 kg, 25 kg
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo: 98/164/98-C 

Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Č.š.: 

EXP:

Velikost balení: 
10 kg (20 kg, 25 kg)
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25 kg25 kg

AMIX vet

T 100/33 mg/g 
premix pro medikaci krmiva

Výrobce:
CYMEDICA spol. s r.o. 
Pod nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice
Držitel rozhodnutí  o  registraci:
CYMEDICA spol. s r.o. 
Pod nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice
Složení:
Tiamulini fumaras                                              33,3 g 
Chlortetracyclini hydrochloridum                       100,0 g
Tritici farina                                                                               ad 1000,0 g
Indikační skupina:
Veterinaria - premixta: Vet. antibiotika
Charakteristika:
Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva 
je homogenizovaný premix na  bázi antibiotik tiamulin 
fumarátu a  chlortetracyklinu. Přípravek má význačnou 
antibakteriální aktivitu, jak proti gram-pozitivním, tak proti 
gram-negativním bakteriím. 
Farmakologické údaje:
Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva 
je homogenizovaný premix na  bázi antibiotik tiamulin 
fumarátu a chlortetracyklinu. Premix je hnědý prášek. Jeho 
zrnitost: velikost částic - zůstatek na sítě č. IV (0,8 mm) je 
max. 3%, zbytková vlhkost max. 14%.
Přípravek má význačnou antibakteriální aktivitu, jak 
proti gram-pozitivním, tak proti gram-negativním 
bakteriím. 
Navozením bakteriostatického efektu na  základě 
interference proteinového metabolismu bakterií dochází 
k inhibici syntéze bakteriálních proteinů v 70s ribosomech 
(vazba na peptidyl – transferázu) a tím k blokaci produkce 
peptidových řetězců při stavbě bakteriální buňky. 
Maximální hladiny antibiotika v  krvi jsou prokazovány 
za 2 – 4 hod. po perorální aplikaci medikovaného krmiva. 
Po  dávce 10 mg / kg ž.hm. jsou prokazovány hladiny 

antibiotik ještě za  12 hodin. Afinita antibiotik je zejména 
k plicní tkáni a ke sliznici trávícího aparátu (plíce, sliznice 
střev). V  předklinické testaci přípravku byla prokázána 
jeho neškodnost a bezpečnost i v násobku doporučeného 
dávkování.
Indikace:
Prevence a  léčba respiratorních a  alimentárních infekcí 
prasat, které jsou způsobeny organismy citlivými 
na  chlortetracyklin a  tiamulin (např. enzootická 
pneumonie, pleuropneumonie, hemofilová polyserositida, 
atrofická rinitida, dyzentérie prasat, infekce E. coli, 
nekrotická enteritida, sekundární bakteriální infekce při 
virových onemocněních prasat.
Kontraindikace:
Přípravek není kompatibilní s přípravky monensin, narasin 
a salinomycin.
Zvířatům se nesmí 3 dny před a 3 dny po aplikaci přípravku 
podávat salinomycin v dávce 3 – 4,5 kg / tunu krmiva. Při 
nižších dávkách přípravků nebyly pozorovány toxické 
reakce. 
Nežádoucí účinky:
V  ojedinělých případech se může u  léčených prasat 
vyskytnout erytém kůže.
Interakce:
Přípravek není kompatibilní s přípravky monensin, narasin 
a salinomycin.
Dávkování a způsob použití:
Přípravek Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci 
krmiva je určen k  přípravě medikovaného krmiva pro 
prasata, k zamíchání do kompletní krmné dávky.
Obecná terapeutická dávka: 
Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3 kg  premixu 
na  1  tunu kompletní krmné směsi tj. 300 ppm, což 
přibližně odpovídá dávce 180 mg/kg ž.hm.
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7 – 10 dní.

Léčba pleuropneumonií (A.  pleuropneumoniae):
Přípravek se důkladně zamíchá v množství 4,5 kg  premixu 
na 1  tunu kompletní krmné směsi tj. 450 ppm, což přibližně 
odpovídá dávce 270 mg/kg ž.hm.
Poznámka:
Přípravek je vhodný i  pro aplikaci gravidním nebo 
laktujícím zvířatům.
Varování:
Aktivní složky přípravku jsou v  koncentrovaném stavu 
dráždivé. Při přípravě medikovaného krmiva je zapotřebí 
chránit kůži a  sliznici a  zabránit víření prachových 
komponent. Přípravek je nutno uchovávat mimo dosah 
dětí.
Speciální upozornění:
Při přípravě medikovaného krmiva je nutno chránit si oči 
a používat ochrannou masku. Po manipulaci s přípravkem 
je nutno si umýt ruce.
Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v suchu, mimo dosah dětí
Balení: 10 kg (25 kg)
Ochranné lhůty: Maso prasat – 10 dní 
Doba použitelnosti:
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku 
v neporušeném obalu je 2 roky. 
Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní. 
Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva je 3 měsíce. 
Datum poslední revize textu příbalové informace: 
Leden 2011

Exspirace:
Č. š.:
Registrační číslo: 
98/165/98-C
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AMIX vet

CTC 150 mg/g 
premix pro medikaci krmiva

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
AMIX vet CTC 150 mg/g premix pro medikaci krmiva 

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Léčivé látky
Přípravek obsahuje v 1 kg:
Chlortetracyclini hydrochloridum 150 g
Pomocné látky
Tritici farina

3. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ 
O  REGISTRACI A  DRŽITELE POVOLENÍ K  VÝROBĚ, 
POKUD SE NESHODUJE
Držitel registračního rozhodnutí a výrobce odpovědný 
za uvolnění šarže:
CYMEDICA spol. s r.o.
Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prase

5. INDIKACE
Infekční onemocnění prasat,  především respiračního 
aparátu a  zažívacího aparátu, vyvolané původci 
citlivými na chlortetracyklin.

6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH
Léčebně:
3,0 – 4,0 kg přípravku na 1  tunu kompletní krmné směsi 
(ekvivalent 450 g – 600 g CTC /tunu) tj. 450-600 ppm, 
což přibližně odpovídá dávce  20 mg – 30 mg/kg ž.hm.).

Profylakticky:
1,5 – 2,0 kg přípravku  na 1  tunu kompletní krmné směsi 
(ekvivalent 225 - 300 g CTC /tunu) tj. 225-300 ppm, což 
přibližně odpovídá dávce 10 mg – 15 mg/kg ž.hm.).

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 – 7 dní.

8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Přípravek se důkladně zamíchá v příslušném množství 
do kompletní krmné směsi.
Přípravek je vhodný i  pro aplikaci gravidním nebo 
laktujícím zvířatům.

9. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
V  ojedinělých případech se může vyskytnout erytém 
kůže, který po přerušení nebo ukončení léčby vymizí.

11. OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat:  10 dní

12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25°C, mimo dosah dětí. 
Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku 
v neporušeném obalu je 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.
Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva je 3 měsíce. 

13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při přípravě medikovaného krmiva je zapotřebí si 
chránit pokožku a sliznici a zabránit víření prachových 
komponent, chránit si oči a používat ochrannou masku. 
Po manipulaci s přípravkem je nutno si umýt ruce.

14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ 
NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD 
JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo 
odpad, který pochází z  tohoto přípravku, musí být 
likvidován podle místních právních předpisů. 

15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ 
INFORMACE
Leden 2011

16. DALŠÍ INFORMACE
Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze 
na předpis.

Balení:  7,5 kg (25 kg)

Č.š.:
Použitelnost do:

Reg. číslo: 98/147/04-C
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Ivermektin
ECOMECTIN 6 mg/g premix pro prasata
Složení: Ivermectinum 0,6% w/w. a drcená kukuřičná vřetena.
Indikace: antiparazitární léčba prasat.
Dávkování: Doporučená dávka je 0,1 mg ivermektinu/kg živé hmotnosti podávaná denně po dobu sedmi po sobě následujících dní. Vhodný 
poměr pro zamíchání ivermectinu do premixu, v gramech na tunu konečného krmiva, může být vypočítán následovně: poměr pro zamíchání 
premixu (g/tunu krmiva) = 100 x průměrná živá hmotnost (kg) děleno 6 x průměrný denní příjem krmiva (kg)
Ochranná lhůta: 12 dnů

Tylvalosin
aIVLOSIN 42,5 mg/g prm.
Složení:Tylvalosinum (jako tylvalosini tartras) 42,5 mg/g
Indikace: Léčba a prevence enzootické pneumonie prasat vyvolané citlivými kmeny Mycoplasma hyopneumoniae. Při doporučené 
dávce se plicní léze a hmotnostní ztráty omezují, i když infekce M. Hyo není eliminována. - Léčba proliferativní enteropatie prasat 
(ileitidy) vyvolané Lawsonia Intracellularis ve stádech, kde byla provedena diagnóza na základě klinické anamnézy, klinickopatologických 
nálezů, případně laboratorního vyšetření. Léčba dyzentérie prasat vyvolané Brachyspirou hyodysenteriae ve stádech, kde byla nemoc 
diagnostikována, včetně prevence dalších klinických případů.
Dávkování: Léčba a prevence enzootické pneumonie: 2,125 mg/kg ž. hm./den; tj. 1 kg aivlosinu 42,5 mg/g prm. na 1 tunu KS; podávat 7 dní. 
Léčba PPE (ileitidy): 4,25 mg/kg ž. hm./den; tj. 2 kg aivlosinu 42,5 mg/g prm. na 1 tunu KS; podávat 10 dní. Léčba a prevence dyzenterie 
prasat: 4,25 mg/ kg ž. hm./den; tj. 2 kg aivlosinu 42,5 mg/g prm. na 1 tunu KS; podávat 10 dní.
Upozornění: toto dávkování předpokládá, že prase za den spotřebuje množství krmiva odpovídající 5% jeho živé hmotnosti.
Ochranné lhůty: Maso: 2 dny

Sulfonamidy
aMIX vet S 100/100 mg/g prm.
Složení: Přípravek obsahuje v 1 kg: Chlortetracyclini hydrochloridum 100,0 g, Sulfamerazinum 100,0 g
Indikace: Přípravek je určen pro prasata k medikaci krmiv. Jde zejména o léčbu a profylaxi infekčních bakteriálních onemocnění, 
vyvolaných původci citlivými na chlortetracyklin a sulfamerazin, především proti respiratorním infekcím prasat (např. proti 
actinobacillus pleuropneumoniae).
Dávkování: Přípravek se podává v krmné dávce:  
Léčebně: Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3,0 kg na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 
15 mg chlortetracyklinu a sulfamerazinu / kg ž. hm. prasat. Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 - 7 dní.
Profylakticky: Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 200 ppm, což přibližně odpovídá 
dávce 10 mg chlortetracyklinu a sulfamerazinu / kg ž. hm. prasat Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 - 7 dní.
Ochranné lhůty: Maso prasat - 15 dní

Linkomycin + Spektinomycin
LINCO-SPECTIN 22/22 mg/g prm.
Složení: 1 g přípravku obsahuje: Lincomycinum (ut lincomycini hydrochloridum) 22 mg, Spectinomycinum (ut spectinomycini sulfas 
tetrahydr.) 22 mg.
Indikace: Léčba a prevence dyzentérie prasat vyvolané Brachyspira hyodysenteriae, včetně smíšených infekcí E.coli a Salmonella spp. 
Léčba a prevence chronické proliferativní enteropatie (ileitis) prasat vyvolané Lawsonia intracellularis.
Dávkování: Doporučená denní dávka 1,76-3,52 mg úč. l./kg ž. hm. 1-2 kg Linco-Spectin 22/22 mg/g premixu na 1 tunu krmiva, 
tj. 44-88 mg kombinace účinných látek na 1 kg krmiva po dobu 21 dní.
Ochranné lhůty: Maso: 3 dny

Amoxicilin
aMIX vet a 500 mg/g prm.
Složení: Každý gram přípravku obsahuje amoxicillinum 500,0 mg (eq. 573 mg amoxicillinum trihydricum)
Indikace: Infekce způsobené Gram-pozitivními a Gram-negativnímu bakteriemi citlivými na amoxicillin. K léčbě respiratorních 
a enterálních bakteriálních infekcí u prasat.
Dávkování: 20 mg amoxicillinu na kg ž. hm. denně (tj. 40 mg aMIX vet a 500 premix/kg ž. hm./den). Přípravek se důkladně zamíchá 
v množství 800 g na 1 tunu kompletní krmné směsi, kdy je nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé hmotnosti zvířat 
a podává se po dobu 5 dní.
Ochranné lhůty: Maso prasat: 7 dní

Doxycyklin
aMIX vet D 500 mg/g prm.
Složení: Každý gram přípravku obsahuje: Doxycyclinum 500,0 mg (eq. 577 mg Doxicyclini hyclas)
Indikace:Infekce způsobené patogeny citlivými na doxycyklin. Profylaxe a léčba respiratorních infekcí způsobených zárodky 
actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica. Doxycyklin je také 
účinný proti Brachyspira hyodysenteriae.
Dávkování: 10-12,5 mg doxycyklinu na kg ž. hm. a den. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 0,5 kg přípravku na 1 tunu 
kompletní krmné směsi (tj. 250 ppm doxycyklinu v krmné směsi). Podává se po dobu 5-8 dní.
Ochranné lhůty: Maso prasat: 8 dnů

25 kg25 kg

AMIX vet

S 100/100 mg/g 
premix pro medikaci krmiva

Výrobce:  
Cymedica spol. s r.o., 
Hořovice, Pod nádražím 853
Držitel rozhodnutí  o  registraci:
Cymedica spol. s r.o., 
Hořovice, Pod nádražím 853

Složení: 
Léčivé látky: Přípravek obsahuje v 1 kg:
Chlortetracyclini hydrochloridum                     100,0 g 
Sulfamerazinum                       100,0 g
Pomocné látky: Tritici farina

Indikační skupina:
Veterinaria – pharmaceutika 
ATC vet. kód: Q07AH

Charakteristika:
Přípravek AMIX vet S  100/100 mg/g premix pro medikaci 
krmiva obsahuje antibiotikum chlortetracyklin hydrochlorid 
a sulfonamid sulfamerazin a je určen k medikaci krmiv pro 
prasata.

Farmakologické údaje: 
Přípravek AMIX vet S  100/100 mg/g premix pro 
medikaci krmiva obsahuje antibiotikum chlortetracyklin 
hydrochlorid a  sulfamerazin a  je určen k  medikaci 
krmiv pro prasata. Chlortetracyklin má široké spektrum 
antimikrobiální aktivity a  působí přes zažívací aparát 
význačně bakteriostaticky, kombinace obou složek 
přípravku, chlortetracyklinu a  sulfamerazinu, představuje 
rozšíření spektra antibakteriálního účinku, jak proti gram-
pozitivním, tak proti gram-negativním bakteriím. Jde 
zejména o  Clostridium spp., Actinomyces pyogenes, 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Spirochaeta spp., 
Mycoplasma spp., E. coli, Actinobacillus spp., Haemophilus 
spp., Klebsiella spp.,Pasteurella spp., Campylobacter spp., 
Moraxella spp., aj.
Navozením bakteriostatického efektu chlortetracyklinu  

na  základě interference proteinového metabolismu 
bakterií, dochází k  inhibici syntézy bakteriálních proteinů 
v  70s ribosomech a  tím k  blokaci produkce peptidových 
řetězců pro stavbu bakteriální buňky.
Bakteriostatický účinek přípravku nastupuje již během 
několika hodin po aplikaci a podle podané dávky trvá přibl. 
18 – 24 hodin. Pro udržení hladiny antibiotika je proto nutno 
opakovat aplikaci denně po dobu 5 – 7 dní.

Indikace:
Přípravek AMIX vet S  100/100 mg/g premix pro medikaci 
krmiva je určen pro prasata zejména k  léčbě a  profylaxy 
infekčních bakteriálních onemocnění vyvolaných původci 
citlivými na  chlortetracyklin a  sulfamerazin, především 
proti respiratorním infekcím prasat (např. rovněž proti 
pleuropneumonii prasat vyvolané Actinobacillus  
pleuropneumoniae).

Kontraindikace:
Přecitlivost na tetracyklin a sulfamerazin. 

Nežádoucí účinky:
V ojedinělých případech se může vyskytnout erythém kůže, 
který po přerušení nebo skončení léčby vymizí.

Interakce:
Nejsou známé.

Dávkování a způsob použití:
Přípravek AMIX vet S  100/100 mg/g premix pro medikaci 
krmiva se podává v krmné dávce:
Dávkování: Léčebně:
Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3,0 kg  na 1  tunu 
kompletní krmné směsi tj. 300 ppm, což přibližně odpovídá 
dávce 15 mg chlortetracyklinu a  sulfamerazinu / kg ž.hm. 
prasat
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 – 7 dní.
Profylakticky:
Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg   na 1  tunu 
kompletní krmné směsi tj. 200 ppm, což přibližně odpovídá 

dávce 10 mg chlortetracyklinu a  sulfamerazinu / kg ž.hm. 
prasat.
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 – 7 dní.

Poznámka:
Přípravek je určen jen pro prasata

Varování:
Aktivní složka přípravku je v  koncentrovaném stavu 
dráždivá. Při přípravě medikovaného krmiva je nutno chránit 
si oči a  používat ochrannou masku a  je zapotřebí chránit 
kůži a sliznici a zabránit víření prachových komponent. 
Po manipulaci s přípravkem je nutno si umýt ruce.

Zvláštní upozornění:
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na  předpis. 
Obaly a  všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek 
nebo odpad, který pochází z  tohoto přípravku musí být 
likvidován podle místních právních předpisů.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25°C, mimo dosah dětí. 
Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

Balení: 10 kg (25 kg)

Ochranné lhůty: Maso prasat  - 15 dní

Doba použitelnosti:  Doba použitelnosti veterinárního 
léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.
Doba použitelnosti po  zamíchání do  krmiva je 3 měsíce. 
V případě aplikace do kašovitého krmiva spotřebovat ihned. 

Datum poslední revize textu:
Leden 2011
Pouze pro zvířata

Registrační číslo: 98/185/98-C

Číslo šarže:

Exspirace:
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AMIX vet

A 500 mg/g 
premix pro medikaci krmiva

1. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ 
O  REGISTRACI A  DRŽITELE POVOLENÍ K  VÝROBĚ 
ODPOVĚDNÉHO ZA  UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
CYMEDICA spol. s r.o. 
Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Amix vet A  500 mg/g premix pro medikaci krmiva 
Amoxicillinum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Každý gram přípravku obsahuje
Léčivá látka:
Amoxicillinum                   500,0 mg 
(eq. 573 mg Amoxicillinum trihydricum)
Pomocné látky:
Pšeničná mouka q.s.                         1 g

4. INDIKACE
Infekce způsobené Gram-pozitivními a Gram-negativními 
bakteriemi citlivými na amoxicillin. K léčbě respiratorních 
a enterálních bakteriálních infekcí u prasat.

5.  KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v  případě přecitlivělosti na  peniciliny. 
Vzhledem k  tomu, že amoxicillin přechází do  mléka, 
nedoporučuje se přípravek podávat v laktaci.
S  přípravkem se nedoporučují podávat současně jiná 
bakteriostatická léčiva.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prasata

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB 
PODÁNÍ
20 mg amoxicillinu na kg ž.hm. denně (tj.  40 mg Amix vet 
A 500 premix/kg ž.hm./den).  
Přípravek Amix vet A  500 premix se důkladně zamíchá 
v množství  800 g na 1 tunu kompletní krmné směsi, kdy 
je nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé 
hmotnosti zvířat.
Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:
mg Amix vet A500 premix/kg krmiva = 
potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní 
příjem krmiva (kg)  
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 dní.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Přípravek Amix vet A  500 premix ad us. vet. se podává 
prasatům zamíchaný v kompletní krmné směsi.
V případě peletizace je maximální teplota 70 °C.

10. OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat: 7 dnů

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte po  uplynutí doby použitelnosti uvedené 
na obalu. 
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 
28 dní. 
Doba použitelnosti medikovaných krmiv je v  případě 
sypkých krmiv 2 měsíce a v případě pelet 1 měsíc.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Aktivní složka přípravku je v  koncentrovaném stavu 
dráždivá. Při manipulaci s  přípravkem se doporučuje 
používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, 
požití nebo kontaktu s  pokožkou a  s  očima. Při kontaktu 
s  pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem 

a vodou.  

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ 
NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE 
JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo 
odpad, který pochází z  tohoto přípravku, musí být 
likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Leden 2011

15. DALŠÍ INFORMACE
Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
Balení po 10 kg a 25 kg. Vícevrstevný papírový pytel.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Musí být respektována úřední pravidla pro míchání 
medikovaných premixů do konečných krmiv.

Léková forma: Premix pro medikaci krmiva

Reg. č.: 98/034/06-C

Exsp.:

Č. š.:
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AMIX vet

D 500 mg/g 
premix pro medikaci krmiva 
premix na medikáciu krmiva

CZ
1. JMÉNO A  ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O  REGISTRACI A  DRŽITELE 
POVOLENÍ K  VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA  UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
CYMEDICA spol. s r.o. 
Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Amix vet D  500 mg/g premix pro medikaci krmiva  

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Každý gram přípravku obsahuje
Léčivá látka:
Doxycyclinum                                                                                                                                          500,0 mg 
(eq. 577 mg Doxicyclini hyclas)
Pomocné látky:
Pšeničná mouka q.s.

4. INDIKACE
Infekce způsobené patogeny citlivými na doxycyklin.  Profylaxe a léčba respiratorních 
infekcí způsobených zárodky Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica.  Doxycyklin je také 
účinný proti Brachyspira hyodysenteriae.

5.  KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prasata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Způsob použití: v krmivu.  
Pouze pro přípravu medikovaného krmiva. 
Obecná dávka: 10-12,5 mg doxycyklinu na kg ž.hm. a den.  
Přípravek se důkladně zamíchá v  množství 0,5 kg přípravku na  1 tunu kompletní 
krmné směsi  
(tj. 250 ppm doxycyklinu v krmné směsi).  Podává se po dobu 5-8 dní.
Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:
mg Amix vet D 500 premix/kg  krmiva = 
potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)  

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5-8 dní.
Přípravek je vhodný i k aplikaci gravidním nebo laktujícím zvířatům.
Vzhledem k  narůstající rezistenci na  61,8% vůči Brachyspira hyodysenteriae by měla 
být zahájena  léčba na základě stavení účinnosti doxycyclinu. Nedojde-li v průběhu 
pětidenní léčby přípravkem k  projevům zlepšení klinického stavu, je nutno léčbu 
přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii. 

10. OCHRANNÁ LHŮTA 
Maso prasat: 8 dnů

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C. Chraňte před světlem.
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky. 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.
Doba použitelnosti medikovaných krmiv je v  případě sypkých krmiv 2 měsíce 
a v případě pelet 1 měsíc.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Aktivní složka přípravku je v  koncentrovaném stavu dráždivá. Při manipulaci 
s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, 
požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima.  Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené 
místo umýt mýdlem a vodou.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z  tohoto 
přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Leden 2011
15. DALŠÍ INFORMACE
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
Balení po 10 kg a 25 kg. Vícevrstevný papírový pytel.
Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů 
do konečných krmiv.

Léková forma: Premix pro medikaci krmiva

Reg. č.: 98/035/06-C

SK
1. NÁZOV A  ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O  REGISTRÁCII A  DRŽITEĽA 
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOLNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ 
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
PharmDr. Andrea  Kovácsová, Súmračná 2, 821 02   Bratislava, 
Slovenská republika
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Cymedica spol. s r.o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice, Česká republika

2.  NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Amix vet D  500 mg/g premix na medikáciu krmiva

3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY
Účinná látka:
Doxycyclinum  (577 mg Doxycyclinum hyclas)                                                               500,0 g 
Pomocné látky:
Sladiaca ochucujúca látka (Sucram® C-150.835)   
Tritici farina (psenicna múka kŕmna)                                                                           ad 1000,0 g  

4. INDIKÁCIE
Infekcie spôsobené patogénmi citlivými na doxycyklín. Prevencia a liečba respiračných 
infekcií spôsobených zárodkami Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida a Bordetella bronchiseptica. Doxycyklín je účinný 
tiež proti Brachyspira hyodysenteriae.  

5.  KONTRAINDIKÁCE
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na tetracyklíny.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY
Nie sú známe.

7. CIEĽOVÝ DRUH 
Ošípané.

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A SPôSOB PODANIA LIEKU
Spôsob podania: v krmive.  
V krmive je možné liek aplikovať len formou hromadnej aplikácie.  
Ošípaná, zvyčajná dávka: 10-12,5 mg doxycyklínu na kg ž.hm. a deň,  počas 5 - 8 dní.  
Liek sa dôkladne zamieša v množstve 0,5 kg na 1 tonu kompletnej kŕmnej zmesi ( tj. 
250 ppm doxycyklínu v kŕmnej zmesi).  
Prepočet dávky lieku na kg krmiva:
mg Amix vet D 500 premix/kg krmiva = 
potrebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnosť (kg)/denný príjem krmiva (kg) 

 9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ
Medikovaná kŕmna zmes sa skrmuje počas 5–8 dní. Liek je vhodný aj na podanie 
gravidným alebo laktujúcim zvieratám. Ak nedôjde v  priebehu 5-dňovej liečby 
k  prejavom zlepšenia klinického stavu, je potrebné liečbu prerušiť a  prehodnotiť 
diagnózu a terapiu. 

10. OCHRANNÁ LEHOTA 
Mäso: 8 dní.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE
Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať v suchu, pri teplote do 25°C, chrániť 
pred svetlom. Nepoužívať liek po dátume exspirácie uvedenom na obale.
Čas použiteľnosti lieku v neporušenom obale 2 roky. Čas použiteľnosti po 1. otvorení 
obalu je 28 dní. Čas použiteľnosti po zamiešaní do krmiva je 3 mesiace.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA
Aktívna zložka lieku je v  koncentrovanom stave dráždivá. Pri manipulácii s  liekom 
sa odporúča používanie ochranných rukavíc. Je potrebné zabrániť inhalácii, požitiu 
alebo kontaktu s pokožkou a s očami.  Pri kontakte s pokožkou je potrebné zasiahnuté 
miesto umyť mydlom a vodou.

13. OSOBITNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO 
ODPADOVÉHO MATERIÁLU,  V PRÍPADE  POTREBY
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku zlikvidovať 
v súlade s platnými predpismi. 

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V  PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 
POUŽÍVATEĽOV
14. 2. 2011
15. ĎALŠIE INFORMÁCIE
U tetracyklínov môžu vznikať interakcie s kovmi (najmä vápnik, železo, hliník, zinok), 
s ktorými tvoria neúčinné cheláty s následnou stratou aktivity. Na rozdiel od starších 
tetracyklínov je doxycyklín menej náchylný k interakciám.
Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis.
Balenie po 10 kg a 25 kg. Viacvrstvové papierové vrece.
Musia byť rešpektované úradné pravidlá pre miešanie medikovaných premixov 
do konečných krmív.

Registračné číslo: 98/062/07-S

Exp./Exsp.:
Č.š./Č.šarže:
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Produkt Balení Složení
Obvyklé 

dávkování 
MMK

Obsah účinných 
látek v balení

MMK aIV/COLI-4 8 kg CZ
6 kg apsamix Colistina 40 mg/g prm.

4 kg / 1t KS 85 g TLV + 240 g COLI2 kg aivlosin 42,5 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata
0,2 kg Sladidlo - Sucram C-150.835

MMK aIV-2 4 kg CZ
2 kg aivlosin 42,5 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata

2 kg / 1t KS 85 g TLV1,8 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná
0,2 kg Sladidlo - Sucram C-150.835

MMK aMX/COLI-4 8 kg CZ
1,6 kg aMIX vet a 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

4 kg / 1t KS 800 g aMX + 240 g COLI6 kg apsamix Colistina 40 mg/g prm.
0,4 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

MMK aMX-2 4 kg CZ
1,6 kg aMIX vet a 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

2 kg / 1t KS 800 g aMX
2,4 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

MMK COLI-3 6 kg CZ 6 kg apsamix Colistina 40 mg/g prm. 3 kg / 1t KS 240 g COLI
MMK CTC-4 8 kg CZ 8 kg aMIX vet CTC 150 mg/g premix pro medikaci krmiva 4 kg / 1t KS 1200 g CTC

MMK DOX/aIV-2 4 kg CZ
0,8 kg aMIX vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

2 kg / 1t KS 400 g DOX + 85 g TLV2 kg aivlosin 42,5 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata
1,2 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

MMK DOX/TIa-2 MaX 4 kg CZ
1 kg aMIX vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

2 kg / 1t KS 500 DOX + 300 g TIa
3 kg aMIX vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva

MMK DOX-2 4 kg CZ
1 kg aMIX vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

2 kg / 1t KS 500 g DOX
3 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

MMK LS-2 4 kg CZ
2 kg LINCO-SPECTIN 22/22 premix ad us. vet.

2 kg / 1t KS 44 g Li + 44 g Sp
2 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

MMK aIV+CTC 4 kg CZ

2 kg aMIX vet CTC 150 mg/g premix pro medikaci krmiva

2 kg / 1t KS 600 g CTC + 42,5 g TLV
1 kg aivlosin 42,5 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata
1 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

Sladidlo - Sucram C-150.835
MMK aIV-2 MaX 4 kg CZ 4 kg aivlosin 42,5 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata 2 kg / 1t KS 170 g TLV

MMK CTC/aIV-3 6 kg CZ

3,4 kg aMIX vet CTC 150 mg/g premix pro medikaci krmiva

3 kg / 1t KS 500 g CTC + 85 g TLV 
2 kg aivlosin 42,5 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata

0,4 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná
0,2 kg Sladidlo - Sucram C-150.835

MMK CTC/aIV-3 MaX 6 kg CZ
4 kg aMIX vet CTC 150 mg/g premix pro medikaci krmiva

3 kg / 1t KS 600 g CTC + 85 g TLV
2 kg aivlosin  42,5 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata

MMK CTC/S-2,5 5 kg CZ 5 kg aMIX vet S 100/100 mg/g premix pro medikaci krmiva 2,5 kg / 1t KS 500 g CTC + 500 g SULFa
MMK CTC/S-3 6 kg CZ 6 kg aMIX vet S 100/100 mg/g premix pro medikaci krmiva 3 kg / 1t KS 600 g CTC + 600 g SULFa
MMK CTC/TIa-3,5 7 kg CZ 7 kg aMIX vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva 3,5 kg / 1t KS 700 g CTC + 230 g TIa
MMK CTC/TIa-4,5 9 kg CZ 9 kg aMIX vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva 4,5 kg / 1t KS 900 g CTC + 300 g TIa
MMK CTC-2 4 kg CZ 4 kg aMIX vet CTC 150 mg/g premix pro medikaci krmiva 2 kg / 1t KS 600 g CTC

MMK DOX/aIV-2 MaX 4 kg CZ
0,9 kg aMIX vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

2 kg / 1t KS 450 g DOX + 127,5g TLV3 kg aivlosin 42,5 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata
0,1 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

MMK DOX/TIa-2 4 kg CZ
2 kg aMIX vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva

2 kg / 1t KS 400 g DOX + 200 g TIa0,8 kg aMIX vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva
1,2 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

MMK IVM-2 4 kg CZ
0,84 kg ECOMECTIN PIG premix

2 kg / 1t KS 5 g IV
3,16 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

MMK TIa-2 MaX 4 kg CZ 4 kg aMIX vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva 2 kg / 1t KS 400 g TIa

MMK TIa-2 MIN 4 kg CZ
2,4 kg aMIX vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva

2 kg / 1t KS 240 g TIa
1,6 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná

MMK TIa-2 STŘED 4 kg CZ
3 kg aMIX vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva

2 kg / 1t KS 300 g TIa0,8 kg Nosič - Pšeničná mouka krmná
0,2 kg Sladidlo - Sucram C-150.835

Sucram - přidání sladidla do receptury lze upravit podle požadavku zákazníka

Zkratky: 
aMX - amoxicilin
COLI - colistin

CTC - chlortetracyclin
DOX - doxycyclin

IV - ivermectin
Li - lincomycin

Sp - spectinomycin
SULFa - sulfamerazin

TIa - tiamulin
TLV - tylvalosin

Přehled vyráběných MMK určených pro medikaci krmných směsí
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Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 853, CZ 268 01 Hořovice, tel.: +420 311 706 211, fax.: +420 311 706 200,  

zelená linka: +420 800 137 269, e-mail: info@cymedica.cz, IČO: 61 68 25 35, DIČ: CZ61682535

Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen 

tel.: 045 54 000 40, fax: 045 54 000 41, e-mail: info@cymedica.sk, www.cymedica.com

Cymedica

               NABÍZÍME VÍCE

Relativně malá investice a důslednost v počátcích  
výkrmu se vám několikanásobně vrátí na jeho konci!

Zdravotní stav a kondice zvířat na začátku jejich výkrmu  
je rozhodující pro celkový ekonomický úspěch chovu.


