Elanco Nagyállat
Termékkatalógus
Magyarország
Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak
birtokában vannak. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0264
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Amoksiklav® 62,5%

06

Amoxysol® LA

07

Arentor DCTM 250 mg

08

Baycox® Iron

09

Baycox® Multi 50 mg/ml

10

Baytril® 5 mg/ml

11

Baytril® 50 mg/ml

12

Baytril® 100 mg/ml

14

Baytril® Max 100 mg/ml

16

Catosal®

17

Ceffect® 2,5%

18

Ceffect® LC 75 mg

20

Coliprotec®

21

Denagard® 10% inj

22

Denagard® 20% inj

23

Denagard® 100 mg/g Premix 25 kg

24

Denagard® 45% WSG

25

FlubenolTM 50 mg/g gyógypremix

26

Glutellac®

27

IncrexxaTM

28

KexxtoneTM

29

PulmotilTM 200 mg/g Premix

30

RespisureTM One

31

Sebacil

32

StresnilTM

33

Tardocyclin

34

TylanTM 100 mg/g premix

35

Az Agita, az Amoxysol, az Arentor, a Catosal, a Coliprotec, a Denagard, a Flubenol, a Glutellac, az Increxxa, a Kexxtone, a Pulmotil, a RespisureOne, a Sebacil,
a Stresnil, a Tardocyclin, a Tylan, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baycox és a Baytril termékeket
az Elanco vagy leányvállalatai forgalmazzák, és azok nem a Bayer termékei. A Baycox és a Baytril márkanevek a Bayer tulajdonai és használatuk licenszhez kötött.
A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. A Ceffect az Emdoka bvba bejegyzett védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0264

Útitérkép az Elanco
sertés- és szarvasmarhatermékeinek használatához
Gyors áttekintés, amely segít meghatározni,
hogy a sertések és a szarvasmarhák számára kifejlesztett
legfontosabb termékeink az állatok életciklusának mely
szakaszában használhatók.
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Oldat/Belsőleges
szuszpenzió

Takarmányba kevert

Útitérkép az Elanco
sertés- és szarvasmarhatermékeinek használatához
Gyors áttekintés, amely segít meghatározni,
hogy a sertések és a szarvasmarhák számára kifejlesztett
legfontosabb termékeink az állatok életciklusának mely
szakaszában használhatók.
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Oldat/Belsőleges
szuszpenzió

Intramammalis
alkalmazás

Agita® 10WG légyirtó kenőanyag.
Hatóanyag
Tiametoxám és trikozén

Célorganizmus
Musca domestica (házi légy) kifejlett egyedek (imágók)
A termékfotó szimbolikus.

Felhasználási terület
Az Agita® 10WG az istállózó állattenyésztésben (beleértve a baromfi, sertés, szarvasmarha tartást, istállókat, állatkezelő és tartó létesítményeket, és egyéb ezekkel összefüggő épületeket,
ahol a legyek irtása szükséges) a kifejlett legyek (imágók) irtására alkalmas készítmény.

Adagolás és alkalmazás módja
Beltéri.
A terméket kizárólag függesztett kartonlapokra kenve lehet alkalmazni.
100 g terméket 80 ml vízben kell elkeverni.
Az elkevert terméket ecsettel vagy hengerrel kenjük fel 10 db 20 cm x 30 cm nagyságú
kartonlapra.
80-120 négyzetméternyi falfelületre jusson 10 kezelt kartonlap.
Négy hetet is igénybe vehet, míg a termék hatása érvényesül.
Amennyiben az irtószer ismételt alkalmazása szükséges, a két kezelés között legalább 6 hétnek
kell eltelnie, ennél gyakrabban az irtószer nem használható.

Felhasználói kör

Kiszerelés

Link és QR-kód a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója:

Kiszerelés: műanyag (HDPE)
flakon 100 g – 5 kg

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

25 db 20 grammos műanyag nyomtatott
többrétegű zacskó, kartondobozban.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Az Agita, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0215

Amoksiklav 62,5% por belsőleges
oldathoz A.U.V.
Hatóanyag (100 g por tartalmaz)
Amoxicillin (amoxicillin-trihidrát formában) 50,0 g
Klavulánsav (kálium-klavulanát formában) 12,5 g

Célállat faj
Sertés

Javallatok:

A termékfotó szimbolikus.

Sertések amoxicillin-klavulánsav kombinációra érzékeny kórokozók, főként Pasteurella
multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, E. coli és Streptococcus suis okozta légzőszervi,
emésztőszervi, bőr- és lágyszöveti fertőzéseinek gyógykezelésére.

Adagolás és alkalmazási mód

Ivóvízbe keverve kell alkalmazni. Közvetlenül a felhasználás előtt készítsük el a friss oldatot.
Naponta kétszer 2 g Amoksiklav 62,5 % por belsőleges oldathoz/100 ttkg (ez a dózis 1 g amoxicillinnek, illetve 250 mg klavulánsavnak felel meg). A kezelést 5 napig kell folytatni.
A víztiszta oldat elkészítéséhez 20 g port minimum 7 liter vízben kell feloldani. A szükséges
gyógyszermennyiséget kevés, langyos (legfeljebb 25 °C-os) vízben oldjuk fel és keverjük jól el,
majd keverés közben adjuk hozzá a többi vizet a teljes feloldódásig.
Az elkészített gyógyszeres ivóvíz 24 órán belül felhasználandó.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
1 nap

Kiszerelés
500 g

Elérhető

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Amoksiklav 62,5% por belsőleges oldathoz A.U.V.: 2952/1/11 MgSzH ÁTI (100 g), 2952/2/11
MgSzH ÁTI (500 g). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt,
illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Amoksiklav, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0228

Amoxysol LA 150 mg/ml
szuszpenziós injekció A.U.V.
Hatóanyag

Amoxicillin (trihidrát formában) 150 mg

Célállatfaj

Szarvasmarha, sertés, juh

A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

Az Amoxysol LA 150 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.
használata különösen alkalmas olyan esetekben, amikor egyetlen injekcióval kiváltható, tartós
antibakteriális hatásra van szükség. Szarvasmarha, sertés, juh: amoxicillinre érzékeny kórokozók
(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp. és
Streptococcus spp.) által okozott gyomor-bél fertőzések, légzőszervi betegségek, urogenitális
fertőzések, bőr- és lágyszöveti fertőzések kezelésére.

Adagolás és alkalmazási mód
Csak intramuszkuláris injekcióval alkalmazandó.
A javasolt dózis: 15 mg/ttkg. A dózis térfogata egyenértékű 1 ml/10 ttkg-mal.
Szükség esetén a kezelés 48 óra múlva megismételhető. Az egymás utáni 2 injekciót két különböző
helyre javasolt beadni. A helyes adagolás biztosítása és az aluldozírozás elkerülése érdekében
a testtömeget a lehető legpontosabban meg kell határozni.
Ha a dózis térfogata meghaladja a 15 ml-t szarvasmarha és 4 ml-t juh és sertés esetében, akkor
a dózist több részletben, két vagy több helyre kell beadni. Alkalmazás előtt alaposan fel kell rázni.
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Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k)

Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 39 nap. Tej: 108 óra (4,5 nap)
Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 42 nap
Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 29 nap
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő juhoknál nem engedélyezett.

Kiszerelesi:
Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

100 ml-es üveg

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Amoxysol LA 150 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.: 2560/1/09 MgSzH Á TI (50 ml), 2560/2/09 MgSzH Á TI (100 ml), 2560/3/09 MgSzH
ÁTI (250 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco
company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást,
vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com
Az Amoxysol LA, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A
Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye.© 2021 Elanco és társult vállalkozásai. PM-HU-21-0237

Arentor DC 250 mg intramammalis
szuszpenzió.
Hatóanyag

Cefalonium 250 mg
(cefalonium-dihidrát formájában)

Célállat faj(ok)
Szarvasmarha (szárazonálló tehén)
A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

Szárazra állításkor a már fennálló szubklinikai tőgyfertőzések kezelésére, valamint a szárazonállás
alatt cefaloniumra érzékeny S. aureus, S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis, Trueperella pyogenes,
E. coli és Klebsiella spp. okozta új bakteriális tőgyfertőzésekkel szembeni védelem céljából.

Adagolás és alkalmazási mód
Intramammalis alkalmazásra. Az intramammalis fecskendőt csak egyszer szabad használni.
Minden egyes tőgynegyed bimbócsatornájába egy intramammalis fecskendő tartalmát kell
beadni közvetlenül az utolsó laktációs fejés után.
1. lehetőség: Intramammalis beadás rövid adagolófejjel.
2. lehetőség: Intramammalis beadás teljes hosszúságú adagolófejjel.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k)
Hús és egyéb ehető szövetek: 21 nap
Tej: az ellés után 96 óra, ha a szárazonállási időszak hosszabb, mint 54 nap; a kezelés után

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

58 nap, ha a szárazonállási időszak 54 napos vagy annál rövidebb.

Kiszerelesek

Elérhető

20 db intramammalis fecskendő

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Arentor DC 250 mg intramammalis szuszpenzió szárazonálló tehenek számára: 3988/1/18
NÉBIH ÁTI (20 x 3 g), 3988/2/18 NÉBIH ÁTI (120 x 3 g). A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Univet Ltd. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy
kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Arentor, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0227

Baycox Iron szuszpenziós
injekció.
Hatóanyagok (1 ml tartalmaz)

Toltrazuril 36,4 mg, Vas (III) 182 mg,
(gleptoferron formában 484,7 mg)

Célállat fajok

Sertés (malac, születés után 48-72 órával)
A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

A kokcidiózis klinikai tüneteinek (mint a hasmenés) megelőzésére újszülött malacokban
Cystoisospora suis-szal bizonyítottan fertőzött gazdaságokban és a vashiányos anémia
megelőzésére.

Adagolás és alkalmazási mód

Intramuszkuláris alkalmazás. A javasolt beadási hely a nyak környéke.
Az állatgyógyászati készítményt malacoknál a születést követő 48-72 órán belül kell alkalmazni,
egyszeri intramuszkuláris injekció formájában 20 mg toltrazuril/testtömeg-kg és 100 mg vas
(gleptoferron formában)/testtömeg-kg dózisban, ami 0,55 ml/testtömeg-kg dózist jelent
a készítményből.
A megfelelő adag megállapítása érdekében a malacok testtömegét a lehető legpontosabban
kell meghatározni.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Hús és egyéb ehető szövetek: 53 nap

Kiszerelés

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

100 ml-es üveg

Elérhető

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki

Tk.sz. Baycox Iron 36 mg/ml + 182 mg/ml szuszpenziós injekció malacok részére A.U.V.: EU/2/19/239/001.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt,
illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco
Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baycox terméket
az Elanco vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baycox márkanév a Bayer tulajdona és használata
licenszhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0226

Baycox Multi 50 mg/ml belsőleges

szuszpenzió.
Hatóanyag

Célállat fajok

Toltrazuril 50 mg

Szarvasmarha, sertés, juh

Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja

SZARVASMARHA

A termékfotó szimbolikus.

Jövőbeli tejtermelésre szánt BORJAK, húshasznú BORJAK, tejhasznú fajták intenzív
hizlalásra szánt BIKABORJAI

Javallatok

Borjakban a kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére és a kokcidiumürítés csökkentésére
Eimeria bovis vagy Eimeria zuernii által bizonyítottan fertőzött telepeken.

Adagolás

Egyedi, egyszeri adagja szájon át 15 mg toltrazuril/testtömeg-kg, ami megfelel 3,0 ml szuszpenziónak
10 testtömeg-kilogrammonként.

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idők

Hús: 63 nap

Azonos fajtájú és azonos vagy hasonló korú állatcsoport kezelésekor az adagolást a csoport legnehezebb állatához kell mérni.

SERTÉS

MALAC (3-5 napos)

Javallatok

3-5 napos malacokban a kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére Cystoisospora suis-szal
bizonyítottan fertőzött gazdaságokban.

Adagolás

A 3-5 napos malacok egyedi, egyszeri adagja szájon át 20 mg toltrazuril/testtömeg-kg, ami
megfelel 0,4 ml szuszpenziónak testtömeg-kilogrammonként. A kis mennyiségek alkalmazása
miatt 0,1 ml-es pontosságú adagolóeszköz használata javasolt.

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idők

Hús: 77 nap

JUH

BÁRÁNY

Javallat

Bárányokban a kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére, valamint a kokcidiumürítés
csökkentésére Eimeria crandallis vagy Eimeria ovinoidalis által bizonyítottan fertőzött állományokban.

Adagolás

Egyedi, egyszeri adagja szájon át 20 mg toltrazuril/testtömeg-kg, ami megfelel
0,4 ml szuszpenziónak testtömeg-kilogrammonként

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idők

Hús: 42 nap

Ha az állatokat inkább együtt, mint egyedenként kezelik, akkor az állatokat testtömeg szerint csoportosítani kell
az alul- vagy felüldozírozás elkerülése érdekében.

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Tej: A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő teheneknél és juhoknál nem engedélyezett.

Kiszerelés

250 ml és 1000 ml flakon

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Baycox Multi 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.: 3826/1/16 NÉBIH
ÁTI (100 ml), 3826/2/16 NÉBIH ÁTI (250 ml), 3826/3/16 NÉBIH ÁTI (1000 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati
utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baycox terméket
az Elanco vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baycox márkanév a Bayer tulajdona és használata
licenszhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0225

Baytril 5 mg/ml belsőleges
oldat.
Hatóanyag

Enrofloxacin 5,0 mg/ml

Célállat faj

Sertés (malac)
A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

Malacok alább felsorolt enrofloxacinra érzékeny Gram-pozitív, Gram-negatív baktériumok és
mycoplasmák által okozott légző- és emésztőszervi fertőzései, valamint multifaktoriális
megbetegedései (pl. enzootiás tüdőgyulladás, torzító orrgyulladás) kezelésére: Pasteurella
multocida, Escherichia coli (szeptikémiás forma is), Mycoplasma hyopneumoniae.

Adagolás és alkalmazási mód
Alkalmazás módja: szájon át.
A készítmény napi adagja: 1,7 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml Baytril 5 mg/ml belsőleges
oldat/3 ttkg-nak.
Felhasználási javaslat:
Használjuk a mellékelt adagolót. A kinyitáshoz fordítsuk a felső adagoló részt az óramutató
járásával ellenkező irányba.
Egy nyomás 1 ml-t adagol (= 5 mg enrofloxacin).
A kezelés időtartama: 2-3 egymást követő nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Hús és egyéb ehető szövetek: 10 nap

Kiszerelés

100 ml-es flakon

Elérhető
Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki

Tk.sz. Baytril 5 mg/ml belsőleges oldat sertések részére A.U.V.: 2542/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company).
Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze
az Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baytrilt az Elanco
vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baytril márkanév a Bayer tulajdona és használata
licenszhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0235

Baytril 50 mg/ml oldatos
injekció A.U.V.
Hatóanyag

Enrofloxacin 50 mg

Célállat fajok

Szarvasmarha (borjú), juh, kecske, sertés

A termékfotó szimbolikus.

Javallat, adagolás és az alkalmazás módja
BORJÚ

Javallat

Kórokozó

Adagolás és az alkalmazás
módja

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Légzőszervi
fertőzések

Pasteurella multocida
Mannheimia haemolytica
Mycoplasma spp.

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer,
3-5 napig, SC vagy IV

Borjak
IV: hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap
SC: hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap*

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer,
3-5 napig, SC vagy IV

Borjak
IV: hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap
SC: hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap*

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer,
3-5 napig, SC vagy IV

Borjak
IV: hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap
SC: hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap*

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer,
5 napig, SC vagy IV

Borjak
IV: hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap
SC: hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap*

Emésztőszervi
fertőzések

E. coli

Szeptikémia

E. coli

Ízületgyulladással
társult akut
mikoplazmózis

Mycoplasma bovis

*A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.

JUH

Javallat

Kórokozó
E. coli

Szeptikémia

E. coli

Masztitisz

Staphylococcus aureus,
E. coli

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Emésztőszervi
fertőzések

Kiszerelés

100 ml-es üveg

Adagolás és az alkalmazás
módja
5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer,
3 napig, SC
5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer,
3 napig, SC
5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer,
3 napig, SC

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap
Tej: 3 nap
Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap
Tej: 3 nap
Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap
Tej: 3 nap

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baytrilt az Elanco
vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baytril márkanév a Bayer tulajdona és használata licenszhez
kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0233

Baytril 50 mg/ml oldatos
injekció A.U.V.
Javallat, adagolás és az alkalmazás módja
KECSKE
Javallat

Kórokozó

Légzőszervi
fertőzések

Pasteurella multocida,
Mannheimia haemolytica

Emésztőszervi
fertőzések

E. coli

Masztitisz

Szeptikémia

SERTÉS

A termékfotó szimbolikus.

Adagolás és az alkalmazás
módja
5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg SC injekciónak, naponta
egyszer, 3 napig
5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg SC injekciónak, naponta
egyszer, 3 napig

Tej: 4 nap

E. coli

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg SC injekciónak, naponta
egyszer, 3 napig

Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap

Pasteurella multocida,
Mycoplasma spp.,
Actinobacillus
pleuropneumoniae

2,5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
0,5 ml/10 ttkg készítménynek,
naponta egyszer, IM injekcióban,
3 napig

Emésztőszervi
fertőzések

E. coli

Szeptikémia

E. coli

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap

Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap

Légzőszervi
fertőzések

100 ml-es üveg

Tej: 4 nap

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg SC injekciónak, naponta
egyszer, 3 napig

Kórokozó

Kiszerelés

Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap

Staphylococcus aureus,
E. coli

Adagolás és az alkalmazás
módja

Javallat

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg SC injekciónak naponta
egyszer, 3 napig
5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel
1 ml/10 ttkg SC injekciónak naponta
egyszer, 3 napig

Tej: 4 nap

Tej: 4 nap

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Hús és egyéb ehető szövetek:
13 nap
Hús és egyéb ehető szövetek:
13 nap

Hús és egyéb ehető szövetek:
13 nap

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Baytril 50 mg/ml oldatos injekció A.U.V.: 3255/1/12 NÉBIH ÁTI (100 ml), 3255/2/12 NÉBIH ÁTI
(50 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company).
Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze
az Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baytrilt az Elanco
vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baytril márkanév a Bayer tulajdona és használata
licenszhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0233

Baytril 100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.
Hatóanyag

Enrofloxacin 100 mg

Célállat fajok

Szarvasmarha (borjú), juh, kecske, sertés

A termékfotó
szimbolikus.

Javallat, adagolás és az alkalmazás módja
SZARVASMARHA
Javallat

Kórokozók

Légzőszervi fertőzések

Pasteurella multocida, Mannheimia 5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3-5 napig, SC vagy IV
haemolytica, Mycoplasma spp.

Heveny, súlyos masztitisz

E. coli

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 2 napig, IV

Emésztőszervi fertőzések

E. coli

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3-5 napig, SC vagy IV

Szeptikémia

E. coli

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

IV adagolást követően: Hús és egyéb ehető szövetek 5 nap, tej 3 nap
SC adagolást követően: Hús és egyéb ehető szövetek 12 nap, tej 4 nap

SZARVASMARHA < 2 éves

Adagolás és az alkalmazás módja

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3-5 napig, SC vagy IV

Javallat

Kórokozók

Adagolás és az alkalmazás módja

Heveny mikoplazmózis

Mycoplasma bovis

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 5 napig, SC vagy IV

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

IV adagolást követően: Hús és egyéb ehető szövetek 5 nap, tej 3 nap
SC adagolást követően: Hús és egyéb ehető szövetek 12 nap, tej 4 nap

JUH

Javallat

Kórokozók

Adagolás és az alkalmazás módja

Emésztőszervi fertőzések

E. coli

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC

Szeptikémia
Masztitisz

E. coli

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC

Staphylococcus aureus

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Elérhető
Kiszerelés
100 ml-es üveg

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC

Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap | Tej: 3 nap

Csak állatorvosi rendelvényre

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baytrilt az Elanco
vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baytril márkanév a Bayer tulajdona és használata
licenszhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0234

Baytril 100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.
Hatóanyag

Célállat fajok

Enrofloxacin 100 mg

Szarvasmarha (borjú), juh, kecske, sertés

Javallat, adagolás és az alkalmazás módja
KECSKE
Javallat

Javallat

Adagolás és az alkalmazás módja

Pasteurella multocida, Mannheimia
haemolytica

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC

E. coli

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC

Szeptikémia

E. coli

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC

Masztitisz

Staphylococcus aureus, E. coli

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap
Tej: 4 nap

SERTÉS
Javallat

Javallat

Légzőszervi fertőzések
Emésztőszervi fertőzések

Légzőszervi fertőzések

Húgyszervi fertőzések
Ellés utáni csökkent
tejtermelés (PDS, MMA
szindróma)
Emésztőszervi fertőzések
Szeptikémia

Pasteurella multocida, Mycoplasma
2,5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 0,5 ml/20 ttkg
spp., Actinobacillus pneuropneumonie készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM
E. coli

2,5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 0,5 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM

E. coli, Klebsiella spp.

2,5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 0,5 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM

E. coli

5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM
5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg
készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM

E. coli

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap
Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Adagolás és az alkalmazás módja

Kiszerelés

100 ml-es üveg

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Baytril 100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.: 2545/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml), 2545/2/09 MgSzH ÁTI (100
ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco
képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baytrilt az Elanco
vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baytril márkanév a Bayer tulajdona és használata
licenszhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0234

BAYTRIL Max oldatos injekció A.U.V.
Hatóanyag

Enrofloxacin 100 mg

Célállat fajok
Szarvasmarha, sertés
A termékfotó szimbolikus.

Javallat, adagolás és az alkalmazási mód
Állatfaj

SZARVASMARHA

SZARVASMARHA

SERTÉS

Javallat

Légzőszervi
betegség

Pasteurella haemolytica,
Pasteurella multocida,
Haemophilus sommus and
Mycoplasma spp.

Tőgygyulladás

E. coli,
Klebsiella pneumoniae

Légzőszervi
megbetegedés

Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma
hyopneumoniae,
Pasteurella multocida,
Haemophilus parasuis,
Streptococcus suis és
Bordetella bronchiseptica

Kiszerelés

100 ml-es üveg
Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Kórokozók

Adagolás és
az alkalmazási mód

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Napi 7,5 mg enrofloxacin/testtömeg-kg
(s.c.), amely a Baytril Max injekcióból
7,5 ml/100 ttkg mennyiségnek felel meg.
Egyszeri kezelés (s.c.) általában elegendő,
súlyos esetekben 24 óra múlva meg kell
ismételni

Hús és egyéb ehető szövetek:
14 nap
Tej: 72 óra (6 fejés)

Napi 5,0 mg enrofloxacin/testtömeg-kg
(i.v.), amely a Baytril Max injekcióból
5 ml/100 ttkg mennyiségnek felel meg,
2 napig (i.v.) kell kezelni

Hús és egyéb ehető szövetek:
14 nap
Tej: 72 óra (6 fejés)

Napi 7,5 mg enrofloxacin/testtömeg-kg
(s.c.), amely a Baytril Max injekcióból
7,5 ml/100 ttkg mennyiségnek felel meg,
egyszeri kezelés (s.c.) általában elegendő

Hús és egyéb ehető szövetek:
10 nap

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Baytril® Max oldatos injekció szarvasmarhának és sertésnek A.U.V.: 2504/1/09 MgSzH ÁTI
(100 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company).
Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze
az Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baytril-t az Elanco
vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baytril márkanév a Bayer tulajdona és használata
licenszhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0236

Catosal oldatos injekció A.U.V.
Hatóanyagok

Butafoszfán 100 mg, cianokobalamin 0,05 mg

Célállat fajok

Szarvasmarha, kutya, macska, prémes állatok
A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

Tápanyaghiányok vagy betegségek okozta anyagforgalmi rendellenességek kezelésére,
a meddőség és az ellést követő megbetegedések kiegészítő kezelésére. Tetánia és paresis
esetén a kalcium- és magnézium-terápia kiegészítésére. Egészséges állatokban felhasználható
az izmok teljesítőképességének fokozására.

Adagolás és alkalmazási mód

Alkalmazási mód: szubkután, intramuszkuláris, intravénás. Kifejlett szarvasmarha: intravénás,
intramuszkuláris.
Adagolás: a kezelendő esettől függően:
Kifejlett szarvasmarha: 10,0 – 25,0 ml (im., iv.)
Borjú: 5,0 – 12,0 ml (iv., im.)
Kutya: 0,5 – 5,0 ml (im., sc., iv.)
Macska, prémes állatok: 0,5 – 2,5 ml (im., sc., iv.)
Szükség esetén naponta ismételhető.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

Szarvasmarha: hús és egyéb ehető szövetek - Nulla nap. | Tehéntej: nulla nap

Kiszerelés

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

100 ml-es üveg

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Catosal oldatos injekció A.U.V.: 2794/1/10 MgSzH ÁTI (100 ml). A forgalomba
hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás
előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze
a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Catosal, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0238

Ceffect 25 mg/ml szuszpenziós injekció.
Hatóanyag

Cefkvinom (szulfát formájában) 25 mg/ml

Célállat fajok

A termékfotó
szimbolikus.

Szarvasmarha, sertés

Javallat, adagolás és az alkalmazás módja

Az összes kezelést intramuszkuláris injekcióban kell beadni.

SZARVASMARHA
Javallat

Adagolás

Pasteurella multocida és Mannheimia haemolytica által okozott
légzőszervi megbetegedések kezelésére. Dermatitis digitalis, fertőző
csülök-nekrobacillózis és akut interdigitális nekrobacillózis
(panarícium, „büdös sántaság“) kezelésére

1 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/50 ttkg) naponta egyszer,
3 vagy 5 egymást követő napon át

Akut, szisztémás tünetekkel járó E. coli masztitisz kezelésére

1 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/50 ttkg) naponta egyszer,
2 egymást követő napon át

BORJÚ

Javallat

Adagolás

E. coli szeptikémia

2 mg cefkvinom/ttkg (4 ml/50 ttkg) naponta egyszer,
3 vagy 5 egymást követő napon át

SERTÉS
Javallat

Adagolás

Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Streptotoccus suis és más, cefkvinomra érzékeny
baktériumok által okozott légzőszervi betegségek kezelésére.

2 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/25 ttkg) naponta egyszer,
3 egymást követő napon át

MMA szindróma (melynek kialakulásában szerepet játszanak a következő
baktériumfajok: E. coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
és egyéb, cefkvinomra érzékeny kórokozók)

2 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/25 ttkg) naponta egyszer,
2 egymást követő napon át

Élelmezés-egészségügyi várakozási idők

Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap | Tej: 24 óra
Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap

A Ceffect az Emdoka bvba védjegye. Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak
birtokában vannak. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0224

Ceffect 25 mg/ml szuszpenziós injekció.
Javallat, adagolás és az alkalmazás módja

Az összes kezelést intramuszkuláris injekcióban kell beadni.

MALAC

A termékfotó
szimbolikus.

Javallat

Adagolás

Meningitisz (Streptococcus suis), artritisz (Streptococcus spp.,
E. coli vagy egyéb, cefkvinomra érzékeny baktériumok),
epidermitisz (Staphylococcus hyicus)

2 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/25 ttkg) naponta egyszer,
5 egymást követő napon át

Élelmezés-egészségügyi várakozási idők

Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap | Tej: 24 óra
Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap

Kiszerelés

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

100 ml-es üvegben

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Ceffect 25 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.: 3279/1/12
NÉBIH ÁTI (100 ml), 3279/2/12 NÉBIH ÁTI (250 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
EMDOKA bvba. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Ceffect az Emdoka bvba védjegye. Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak
birtokában vannak. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0224

Ceff
Ce
ffec
ectt

LC 75
75 mg

Ceffect LC 75 mg intramammalis
kenőcs laktáló tehenek számára A.U.V.
Hatóanyag
Cefkvinom 75 mg/fecskendő

Célállat faj
szarvasmarha (laktáló tehenek)

A termékfotó szimbolikus.

Javallat
Az alábbi, cefkvinomra érzékeny mikroorganizmusok okozta klinikai tőgygyulladas kezelésére
laktáló tejelő teheneknél: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus
aureus és Escherichia coli.

Adagolás és az alkalmazás módja
Intramammalis alkalmazásra. Egy fecskendő tartalmát kell a fertőzött tőgynegyedbe juttatni
a tőgybimbón keresztül 12 óránként, 3 egymást követő fejés után.

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Hús és egyéb ehető
szövetek: 4 nap
Tej: 5 nap (120 óra)

Kiszerelés
24 x 8 g intramammalis
fecskendő

Elérhető

Csak állatorvosi
rendelvényre

Tk.sz. Ceffect LC 75 mg intramammalis kenőcs laktáló tehenek számára A.U.V.: 3486/1/14
NÉBIH ÁTI, 3486/2/14 NÉBIH ÁTI, 3486/3/14 NÉBIH ÁTI, 3486/4/14 NÉBIH ÁTI. A forgalomba
hozatali engedély jogosultja: EMDOKA bvba. Alkalmazás előtt, illetve további információért
olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft.
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Ceffect LC az Emdoka bvba védjegye. Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak
birtokában vannak. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye.© 2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0223

Coliprotec F4/F18 liofilizátum belsőleges
szuszpenzióhoz.
Hatóanyagok

Élő, nem patogén Escherichia coli O8:K87* (F4ac)
Élő, nem patogén Escherichia coli O141:K94* (F18ac)
* nem attenuált

Célállat fajok
Sertés

A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

18 naposnál idősebb sertések aktív immunizálására az enterotoxikus, F4- és F18-pozitív
Escherichia coli ellen az alábbiak érdekében:
a fertőzött malacok E. coli által okozott, mérsékelttől a súlyosig terjedő választás utáni hasmenése
előfordulási gyakoriságának csökkentése;
az enterotoxikus, F4- és F18-pozitív E. coli bélsárral történő ürítésének csökkentése a fertőzött sertésekben.

Adagolás és alkalmazási mód

Szájon át történő alkalmazás. Vakcinázási program: egyszeri adag szájon át, 18 napos kortól drencs
formában vagy az ivóvízzel (itatóedényekből, tartályokból vagy az itatórendszeren keresztül).
50 adagos kiszerelés: Oldja fel a liofilizátumot, 10 ml vizet öntve az üvegbe. Jól rázza össze, és
öntse át a szuszpenziót egy beosztásokkal ellátott tartályba, keverjen hozzá újra vizet, 100 ml-es
össztérfogatig feltöltve a tartályt. Rázza jól össze, és használja fel 4 órán belül.
Egyedi alkalmazás,
drencseléssel

Ivóvízrendszeren keresztül

Drencs

Itatókból, tartályokból történő
alkalmazás

Vízvezetékeken keresztül, adagolópumpa
(adagoló) segítségével történő alkalmazás

A sertéseknél alkalmazzon
egyszeri 2 ml-es dózist szájon
át, testsúlytól függetlenül.

Hígítsa fel a feloldott vakcinát annyi
vízben, amennyit a sertések egy 4 órás
időszak alatt megisznak.

Hígítsa fel a feloldott vakcinát az adagolópumpa
törzsoldatának szükséges mennyiségében.
A törzsoldat mennyiségét annak a vízmennyiségnek a segítségével kell kiszámítani, amelyet
a sertések egy 4 órás időszak alatt megisznak,
megszorozva az adagolópumpa teljesítményével
(tizedes értékben).

Az immunitás kezdete: a vakcinázás után 7 nappal

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
0 nap

Kiszerelés

Immunitástartósság: a vakcinázás után 21 nap

4 x 50 adagot tartalmazó
injekciós üveg

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Coliprotec F4/F18 liofilizátum belsőleges szuszpenzióhoz, sertéseknek: EU/2/16/202/001–003.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért
olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest,
Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Coliprotec, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0217

Denagard 100 mg/ml
oldatos injekció.
Hatóanyag

Tiamulin 100,0 mg (1 ml-ben)

Célállat faj
Sertés

A termékfotó szimbolikus.

Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja
SERTÉS
Javallat

Adagolás

Sertésdizentéria

Brachyspira hyodysenteriae,
Bacteroides spp. és
Fusobacterium spp.

1,0 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta,
1-2 napon át

Vastagbélgyulladás
(kolitisz)

Brachyspira pilosicoli

1,0 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta,
1-2 napon át

Enzootiás pneumonia

Mycoplasma hyopneumoniae

1,5 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta,
3 napon át

Artritisz

Mycoplasma hyosynoviae

1,5 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta,
3 napon át

Pleuropneumonia

Actinobacillus spp.,
Pasteurella multocida

2 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta,
2-3 napon át

Ileitisz

Lawsonia intracellularis

2 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta,
2-3 napon át

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

28 nap

Kiszerelés

100 ml-es üveg

Elérhető

Csak állatorvosi
rendelvényre

Tk.sz. Denagard 100 mg/ml oldatos injekció sertések részére: 2172/1/07 MgSzH ÁTI (100 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további
információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco
Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Denagard, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0241

Denagard 200 mg/ml oldatos injekció.
Hatóanyag

Tiamulin 162,2 mg (1 ml-ben)

Célállat faj
Sertés

Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja
SERTÉS
Javallat

A termékfotó szimbolikus.

Adagolás

Sertésdizentéria

Brachyspira hyodysenteriae,
Bacteroides spp. és
Fusobacterium spp.

8,0 mg tiamulin bázis/ttkg
(1,0 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta,
1-2 napon át

Vastagbélgyulladás
(kolitisz)

Brachyspira pilosicoli

8,0 mg tiamulin bázis/ttkg
(1,0 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta,
1-2 napon át

Enzootiás pneumonia

Mycoplasma hyopneumoniae

12,3 mg tiamulin bázis/ttkg
(1,5 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta,
3 napon át

Artritisz

Mycoplasma hyosynoviae

12,3 mg tiamulin bázis/ttkg
(1,5 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta,
3 napon át

Pleuropneumonia

Actinobacillus spp.,
Pasteurella multocida

12,3 mg tiamulin bázis/ttkg
(1,5 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta,
3 napon át

Ileitisz

Lawsonia intracellularis

12,3 mg tiamulin bázis/ttkg
(1,5 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta,
3 napon át

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Kiszerelés

100 ml-es üveg

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

28 nap

Elérhető

Csak állatorvosi
rendelvényre

Tk.sz. Denagard 200 mg/ml oldatos injekció sertések részére A.U.V.: 3128/1/12 NÉBIH ÁTI
(100 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve
további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét:
Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Denagard, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0242

Denagard 100 mg/g gyógypremix.
Hatóanyag

Tiamulin-hidrogén-fumarát 100 mg/g

Célállat fajok

Sertés, házityúk (brojlercsirkék, tojóhibrid jércék, tojó-/húshibrid
tenyészállomány), pulyka (pipék és tenyészállomány), nyúl
A termékfotó szimbolikus.

Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja
SERTÉS
Javallat

Adagolás*

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Brachyspira hyodysenteriae által okozott sertésdizentéria
gyógykezelése, Brachyspira pilosicoli által okozott kolitisz
gyógykezelése

5–10 mg /testtömeg-kg naponta,
7–10 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
6 nap

Lawsonia intracellularis által okozott proliferatív
enteropátia (ileitisz) gyógykezelése

7,5 mg /testtömeg-kg naponta,
10–14 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
6 nap

Mycoplasma hyopneumoniae által okozott
enzootiás pneumonia gyógykezelése

5–10 mg /testtömeg-kg naponta,
7–10 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
6 nap

HÁZITYÚK
Javallat

Adagolás*

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Mycoplasma gallisepticum által okozott idült légzőszervi
megbetegedés (CRD) és Mycoplasma synoviae által
okozott légzsákgyulladás gyógykezelése és metafilaxisa

25 mg/testtömeg-kg naponta
3–5 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
1 nap, Tojás: 0 nap

PULYKA
Javallat

Adagolás*

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis és
Mycoplasma synoviae által okozott fertőző szinuszitisz
és légzsákgyulladás gyógykezelése és metafilaxisa

40 mg/testtömeg-kg naponta
3–5 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
4 nap

NYÚL

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Javallat

Adagolás*

Járványos nyúl enteropátia (ERE) gyógykezelése
és metafilaxisa

3 mg/testtömeg-kg naponta
2–3 egymást követő napon át
A metafilaktikus kezelést
3-4 hétig kell alkalmazni
az elválasztást követő héttől

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

*a megadott érték mg tiamulin-hidrogén-fumarát/
ttkg adagnak felel meg

Kiszerelés

25 kg-os zsák

Hús és egyéb ehető szövetek:
0 nap

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Denagard 100 mg/g gyógypremix sertések, házityúkok, pulykák és nyulak részére A.U.V.: 2126/1/06 ÁOGYTI
(1 kg-os zsák), 2126/2/06 ÁOGYTI (2,5 kg-os zsák), 2126/3/06 ÁOGYTI (5 kg-os zsák), 2126/4/06 ÁOGYTI (10 kg-os
zsák), 2126/5/06 ÁOGYTI (25 kg-os zsák). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás
előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco képviseletét:
Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Denagard, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0230

Denagard 450 mg/g granulátum
ivóvízbe keveréshez.
Hatóanyag

Tiamulin-hidrogén-fumarát 450 mg/g
(365 mg/g tiamulinnal egyenértékű)

Célállat fajok

Sertés, házityúk, pulyka

Javallat, adagolás és alkalmazási mód
SERTÉS

A termékfotó
szimbolikus.

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idők

Javallat

Adagolás és alkalmazási mód**

Brachyspira hyodysenteriae* által okozott
sertésdizentéria gyógykezelése*

8,8 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
19,6 mg/ttkg készítménynek) naponta a sertések
ivóvizébe keverve 3–5 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

Brachyspira pilosicoli* által okozott
vastagbélgyulladás (kolitisz) gyógykezelése

8,8 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
19,6 mg/ttkg készítménynek) naponta a sertések
ivóvizébe keverve 3–5 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

A sertések Lawsonia intracellularis* által
okozott proliferatív enteropátiájának (ileitisz)
gyógykezelése

8,8 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
19,6 mg/ttkg készítménynek) naponta a sertések
ivóvizébe keverve 5 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

Mycoplasma hyopneumoniae* által okozott
enzootiás pneumonia gyógykezelése és
metafilaxisa, beleértve a Pasteurella
multocida által súlyosbított fertőzéseket

20 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
44,4 mg/ttkg készítménynek) naponta,
5 egymást követő napon át.

Hús és egyéb ehető szövetek:
4 nap

Actinobacillus pleuropneumoniae* által okozott
pleuropneumonia gyógykezelése

20 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
44,4 mg/ttkg készítménynek) naponta,
5 egymást követő napon át.

Hús és egyéb ehető szövetek:
4 nap

HÁZITYÚK

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idők

Javallat

Adagolás és alkalmazási mód**

Mycoplasma gallisepticum* okozta krónikus
légzőszervi betegség (CRD) gyógykezelése
és metafilaxisa

25 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
55,6 mg/ttkg készítménynek) naponta,
3–5 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

Mycoplasma synoviae* okozta légúti gyulladás
és fertőző szinovitisz gyógykezelése és metafilaxisa

25 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
55,6 mg/ttkg készítménynek) naponta,
3–5 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

PULYKA
Javallat

Adagolás és alkalmazási mód**

Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae és
Mycoplasma meleagridis* okozta fertőző szinuszitisz
és légzsákgyulladás gyógykezelése és metafilaxisa

40 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
88,9 mg/ttkg készítménynek) naponta,
3–5 egymást követő napon át

Tojás: Nulla nap

Tojás: Nulla nap

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idők
Hús és egyéb ehető szövetek:
6 nap

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

*tiamulinra érzékeny **a mg-ban megadott érték a tiamulin-hidrogén-fumarátra vonatkozik/ttkg. A megfelelnél megadott érték a készítményre vonatkozik/ttkg.

Kiszerelés

1112 g

Elérhető

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki

Tk.sz. Denagard 450 mg/g granulátum ivóvízbe keveréshez sertések, házityúkok és pulykák részére: 2073/3/06
ÁOGYTI (1112 g), 2073/4/06 ÁOGYTI (5 kg). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás
előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco képviseletét:
Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Denagard, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0243

Flubenol 50 mg/g gyógypremix A.U.V.
Hatóanyag

Flubendazol 50 mg/g

Célállat fajok

Sertés, házityúk, pulyka, fácán

Javallatok, adagolás és alkalmazás módja

Az alábbi fonálféreg-fajok okozta parazitózisok kezelésére
a célállat fajokban:
A termékfotó szimbolikus.
Sertések: Metastrongylus apri, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus,
Oesophagostomum dentatum, Trichuris suis, Strongyloides ransomi.
Házityúk, pulyka, fácán: Syngamus tracheae, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum,
Capillaria spp., Trichostrongylus tenuis.

Adagolás és élelmezés-egészségügyi várakozási idők
Szájon át, takarmányba keverve alkalmazandó.
Állatfajok

Adagolás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

SERTÉS tenyészállatok

1,0 mg flubendazol/ttkg 10 napon át

Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap

MALACOK,
HÍZÓK

1,0 mg flubendazol/ttkg 5 napon át, súlyos
Trichuris fertőzöttség esetén 10 napon át

Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap

HÁZITYÚK

1,43 mg flubendazol/ttkg 7 napon át

Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap
Tojás: nulla nap

PULYKA

1,43 mg flubendazol/ttkg 7 napon át

Hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap

FÁCÁN

2,86 mg flubendazol/ttkg 7 napon át

Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap

A készítmény nem keverhető ivóvízbe vagy folyékony takarmányba. Pelletre vagy szemes
takarmányra szórni tilos!

Kiszerelés
Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

25 kg-os zsák

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre
Tk.sz. Flubenol 50 mg/g gyógypremix A.U.V.: 2128/1/06 ÁOGYTI (600 g műanyag doboz), 2128/2/06 ÁOGYTI
(12 kg papírzsák), 2128/3/06 ÁOGYTI (12 kgműanyagzsák), 2128/4/06 ÁOGYTI (25 kg papírzsák), 2128/5/06
ÁOGYTI (25 kg műanyagzsák). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt,
illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco képviseletét:
Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Flubenol, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0229

Glutellac® takarmány-kiegészítő borjak
számára.
Összetétel

Nátrium-acetát 36,6%, dextróz 39,0%,
kálium-klorid 6,4%, nátrium-klorid 6,4%,
nátrium-diacetát 3,2%

Célállat faj
Borjú

Javallatok

A termékfotó szimbolikus.

Rehidratálásra és az elektrolit-háztartás stabilizálására a hasmenés veszélyének kitett borjakban.

Alkalmazási útmutató

Emésztőszervi problémák (hasmenés) veszélye esetén, közben és után: a borjaknak vízbe,
tejbe vagy tejpótlóba keverve adjon 1 üveg (50 ml) Glutellac®-ot naponta kétszer, 1–7 napon át.
Kérje állatorvosa tanácsát a készítmény alkalmazásával és a kezelés időtartamával kapcsolatban.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Nincs

Kiszerelés

3 x 8 x 50 ml

Elérhető

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Nem vényköteles termék

A Glutellac, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. © 2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0232

100 mg/ml oldatos injekció.
Hatóanyag

Tulatromicin 100 mg

Célállat fajok

A termékfotó
szimbolikus.

Szarvasmarha, sertés, juh

Javallatok, adagolás és alkalmazási mód, élelmezés-egészségügyi várakozási idők
A készítmény csak akkor használható, ha a betegséget az állományban már megállapították.

SZARVASMARHA
Javallat

A szarvasmarhák tulatromicin iránt érzékeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida,
Histophilus somni és Mycoplasma bovis fajok okozta légzőszervi megbetegedése (BRD)
kezelésére és metafilaxisára. A szarvasmarhák tulatromicin iránt érzékeny Moraxella bovis
okozta fertőző keratokonjunktivitisze (IBK) kezelésére.

Adagolás és
alkalmazási mód

Egyetlen szubkután injekció 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban
(megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek)

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek: 22 nap
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.

SERTÉS
Javallat

A sertések tulatromicin iránt érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida,
Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis és Bordetella bronchiseptica fajok
okozta légzőszervi megbetegedése (SRD) kezelésére és metafilaxisára.

Adagolás és
alkalmazási mód

Egyetlen intramuszkuláris injekció a nyak oldalába 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban
(megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek)

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap

JUH
Javallat

Szisztémás kezelést igénylő Dichelobacter nodosus okozta fertőző pododermatitisz
(panarícium) korai stádiumokban történő kezelésére.

Adagolás
és alkalmazási mód

Egyetlen intramuszkuláris injekció a nyak izomzatába 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban
(megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek)

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek: 16 nap
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Kiszerelés 100 ml-es üveg

Elérhető Csak állatorvosi rendelvényre

Tk.sz. Increxxa 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok számára: EU/2/20/258/001 (20 ml),
EU/2/20/258/002 (50 ml), EU/2/20/258/003 (100 ml), EU/2/20/258/004 (250 ml), EU/2/20/258/005 (500 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa
el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest,
Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Increxxa, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0219

Kexxtone 32,4 g folyamatos hatóanyagleadású intraruminális készítmény.
Hatóanyag
Monenzin 32,4 g

Célállat faj
Szarvasmarha (tejelő tehén és üsző)

Javallat
A tejelő teheneknél/üszőknél fellépő ketózis előfordulásának csökkentésére olyan állatok
esetében, amelyeknél az ellés (után) körüli időben várhatóan fellépne a ketózis.

Adagolás és alkalmazási mód
Intraruminális alkalmazás. A megfelelő beadóeszközt használva, 3–4 héttel a tejelő tehén/
üsző ellésének várható időpontja előtt egy intraruminális készítményt kell alkalmazni.
A Kexxtone átlagosan naponta 335 mg-os monenzin-adagot biztosít, körülbelül 95 napon
keresztül.

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Hús és egyéb ehető szövetek:
nulla nap
Tej: nulla nap

Kiszerelés

1 x 5 db intraruminális
készítmény

Elérhető

Csak állatorvosi
rendelvényre

Tk.sz. Kexxtone 32,4 g folyamatos hatóanyag-leadású intraruminális készítmény szarvasmarhák
számára: EU/2/12/145/001-003. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH.
Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze
a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca
8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Kexxtone, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0218

Pulmotil G 200 g/kg gyógypremix.
Hatóanyag
Tilmikozin (tilmikozin-foszfát formájában) 200 g/kg

Célállat fajok
Sertés, nyúl
A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

Sertések: Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae és Pasteurella
multocida tilmikozinra érzékeny törzsei által okozott légzőszervi megbetegedések
gyógykezelésére.
Nyulak: Pasteurella multocida és Bordetella bronchiseptica tilmikozinra érzékeny törzsei által
okozott légzőszervi megbetegedések gyógykezelésére.

Adagolás és alkalmazási mód
Takarmányba keverve alkalmazandó.
A készítmény nem keverhető ivóvízbe vagy folyékony takarmányba.
Az adag kiszámításához az alábbi képletet kell használni:
[kg/mg készítmény/ttkg x kezelendő állatok átlagos testtömege (kg)]/
átlagos napi takarmányfelvétel / állat (kg) = … mg készítmény / kg takarmány
Célállat fajok

Javallatok

Adagolás

Kezelés időtartama

Sertés

Légzőszervi fertőzések
kezelése

16 mg tilmikozin/testtömeg-kg
/nap

15-21 nap

Nyúl

Légzőszervi fertőzések
kezelése

12,5 mg tilmikozin/testtömeg-kg
/nap

7 nap

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Hús és egyéb ehető szövetek:
Sertés: 21 nap
Nyúl: 4 nap

Kiszerelés

10 kg-os zsák

Elérhető

Csak állatorvosi
rendelvényre

Tk.sz. Pulmotil G 200 g/kg gyógypremix sertéseknek és házinyulaknak A.U.V.: 2731/1/10 MgSzH
ÁTI (1 kg), 2731/2/10 MgSzH ÁTI (10 kg). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH.
Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze
a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Pulmotil, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0231

RespiSure 1 One vakcina A.U.V.
Hatóanyag:
Adagonként (2 ml):
Inaktivált Mycoplasma hyopneumoniae, NL1042 törzs,
4,5–5,2 log10 egység*

* a referenciavakcinához viszonyított ELISA relatív potenciál egység

Célállat faj
Hízósertés

Javallatok

A termékfotó szimbolikus.

A vakcina háromnapos malacok aktív immunizálására szolgál a Mycoplasma hyopneumoniaefertőzés által előidézett tüdőelváltozások mérséklésére hízóállományokban. Az immunitás
kezdete: a vakcinázást követő 18. nap.
Az immunitástartósság: a vakcinázást követő 26 hét.
A vakcina háromhetes malacok aktív immunizálására szolgál a Mycoplasma hyopneumoniaefertőzés által előidézett köhögés és a testtömeg-gyarapodás csökkenésének mérséklésére
hízóállományokban.
Az immunitás kezdete: a vakcinázást követő 3. hét.
Az immunitástartósság: a vakcinázást követő 23 hét.

Adagolás és alkalmazási mód
A vakcinát fel kell rázni és 2 ml-t aszeptikusan, mélyen az izomba, lehetőség szerint a nyak
oldalába kell beadni.
Vakcinázási program: Egyetlen adag - 2 ml - vakcinát kell beadni, malacoknak háromnapos
kortól adható.

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Nulla nap

Kiszerelés

4 x 125 adag
(4 x 250 ml)

Elérhető

Csak állatorvosi
rendelvényre

Tk.sz. Respisure 1 One vakcina A.U.V.: 2502/1/09 MgSzH ÁTI (10 adag), 2502/2/09 MgSzH ÁTI
(50 adag), 2502/3/09 MgSzH ÁTI (125 adag). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco
GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy
kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A RespiSure 1 One, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0220

Sebacil 75 mg/ml ráöntő oldat A.U.V.
Hatóanyag
Foxim 75 mg/ml

Célállat faj
Sertés
A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

Sertések rühössége (Sarcoptes scabiei, var. suis) és tetvessége (Haematopinus suis) ellen.

Adagolás és alkalmazási mód

1,5 g foxim / 50 ttkg, amely a készítményből 20 ml/50 ttkg mennyiségnek felel meg.
Az oldat adagolása speciális adagoló vagy automata fecskendő segítségével történik.
A készítményt a dorzális középvonal mentén öntsük az állat hátára. Kezdjük a fülek között és
fejezzük be a faroktőnél.
Rühösség esetén egy kezelés elegendő. Ha a fülkagylóban a rühösség különösen súlyos,
érdemes 1-2 ml Sebacil ráöntő oldatot mindkét fülkagyló belső felületére is cseppenteni.
Rühösség megelőzése céljából a tenyészkanokat félévente, a tenyészkocákat 1-2 héttel az ellés
előtt, a hízókat a hizlaldába történő szállítás esetén érdemes kezelni.
A Sebacil ráöntő oldat kék színezéket tartalmaz (a kék szín a kezelést követően néhány nap
alatt eltűnik). Tetvesség esetén általában egy kezelés is elegendő.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Hús és egyéb ehető szövetek: 17 nap

Kiszerelés
Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

1 liter

Elérhető

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki
Tk.sz. Sebacil 75 mg/ml ráöntő oldat sertések részére A.U.V.: 2932/1/11 MgSzH ÁTI (1 liter),
2932/2/11 MgSzH ÁTI (5 liter). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health
GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati
utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Sebacil, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye.© 2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0239

Stresnil 40 mg/ml oldatos
injekció.
Hatóanyag
Azaperon 40 mg

Célállat faj
Sertés

Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja

A termékfotó szimbolikus.

Intramuszkulárisan alkalmazandó. Az injekciót minden esetben intramuszkulárisan adjuk a fül
mögé, hosszú hipodermális tűvel, a fülhöz a lehető legközelebb, merőlegesen a bőrre. Egy
injektálási helyre legfeljebb 5 ml injekció adható.

Javallatok

Adagolás

Agresszivitás
Szülészet

2 mg/ttkg (1 ml/20 ttkg)

Stresszreakciók megakadályozása
az alábbi helyzetekben:
Szívtúlterhelés
Malacok szállítása
Kanok szállítása
Általános anesztézia előtti
premedikáció

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Hús és egyéb ehető szövetek:
18 nap

0,4 mg/ttkg (1 ml/100 ttkg)
0,4-2 mg/ttkg (1 ml/100 ttkg-1 ml/20 ttkg)
1 mg/ttkg (0,5 ml/20 ttkg)
1-2 mg/ttkg (0,5-1 ml/20 ttkg)

Kiszerelés

100 ml-es üveg

Elérhető

Csak állatorvosi
rendelvényre

Tk.sz. Stresnil 40 mg/ml oldatos injekció sertéseknek A.U.V.: 2564/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további
információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: Elanco
Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Stresnil, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0221

Tardocyclin ®
spray A.U. V.

Tardocyclin spray A.U.V.
Hatóanyag

Oxitetraciklin-hidroklorid 3,5 g

Célállat faj
Szarvasmarha, sertés, juh, kecske
A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

Szarvasmarha, juh, sertés és kecske az alábbiakban felsorolt - oxitetraciklinre érzékeny kórokozók által okozott fertőzéseinek gyógykezelésére:
Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum okozta lábvégfertőzések kezelésére;
Traumás vagy műtéti eredetű felületi sebek támogató kezelésére.

Adagolás és az alkalmazás módja
Külsőleges alkalmazásra.
Az érintett területet meg kell tisztítani és szárítani.
A flakon szórófejét a kezelendő területre irányítva 20 cm távolságból kell ráfújni a készítményt.
Alkalmazza naponta egy vagy két alkalommal.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Szarvasmarha, sertés, juh, kecske hús és egyéb ehető szövetek: Nulla nap
Szarvasmarha, juh, kecske tej: Nulla nap

Kiszerelés

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

250 ml-es aeroszol
palack

Elérhető

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki

Tk.sz. Tardocyclin spray A.U.V.: 3460/1/13 NÉBIH ÁTI. A forgalomba hozatali engedély
jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve
további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco
képviseletét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca
8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Tardocyclin, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
© 2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0240

Tylan G 100 g/kg gyógypremix.
Hatóanyag, 1 kg premix tartalmaz:
Tilozin (tilozin-foszfát formájában) 100 g

Célállat faj(ok)
Sertés, házityúk (brojlercsirke)

Javallatok

A termékfotó szimbolikus.

Sertés Mycoplasma hyopneumoniae okozta enzootiás pneumoniájának, valamint
Lawsonia intracellularis okozta proliferatív enteropátiájának gyógykezelésére.
Házityúk (brojlercsirke) Clostridium perfringens tilozinra érzékeny törzsei okozta elhalásos
bélgyulladásának gyógykezelésére.

Adagolás és alkalmazási mód
Takarmányba keverve alkalmazandó.
Sertés: 6 mg tilozin/ttkg/nap, 21 napon át.
Brojlercsirke: 20 mg tilozin/ttkg/nap, 7 napon át.
Keverési utasítások:
A kész takarmányba keverés előtt javasolt a szükséges gyógyszermennyiséget 20–50 kg takarmányba
keverve előkeveréket készíteni, majd ezt keverni a végső mennyiségbe.
A készítmény nem keverhető ivóvízbe vagy folyékony takarmányba.

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója

Nulla nap

Kiszerelés

25 kg-os zsák

Elérhető

Csak állatorvosi
rendelvényre

Tk.sz. Tylan G 100 g/kg gyógypremix sertések és házityúkok részére A.U.V.: 3633/1/15 NÉBIH
ÁTI (25 kg). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve
további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét:
Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Tylan, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0222

