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Szczepionki firmy Bioveta od wielu lat 
pomagają zapobiegać chorobom zwierząt 
w blisko 100 krajach pięciu kontynentów. 
Ich skuteczność zapewnia dobry wynik 
ekonomiczny na wielu fermach oraz 
poprawia stan zdrowia wielu pupili.

Żeby produkować preparaty na najwyższym 
poziomie technologicznym, spółka Bioveta, a. s. 
inwestuje corocznie znaczne środki w badania 
i rozwój nowych preparatów oraz w nowe 
technologie.

Ważną częścią jakości obsługi naszych zwierzęcych 
pacjentów jest też odpowiednie stosowanie 
preparatów przez lekarzy weterynarii.

Zalecenia do prawidłowego stosowania:

ź przed podaniem zapewnić powolne ogrzanie 
do temperatury pokojowej (wyjąć z lodówki 
4 – 8 h przed zastosowaniem)

ź stosować zgodnie z załączoną ulotką

ź unieruchomić zwierzę na czas aplikacji

ź miejsce iniekcji musi być czyste i suche

ź aplikować w miejsce określone w ulotce

ź mocno wstrząsnąć fiolką przed naciągnięciem 
roztworu do strzykawki

ź nie używać brudnych igieł

ź dobrać odpowiedni rodzaj igły w zależność 
od dawki i miejsca podania



BYDŁO BYDŁO

grzybicy skórnej bydła wywołanej przez

Opakowanie: 10 ml, 40 ml.

Trichophyton verrucosum.

Dawkowanie: cielęta od 1. dnia życia 2 ml i.m.,
bydło od 3. miesiąca życia 4 ml i.m.

dróg oddechowych BRSV, PI-3, Mannheimia
Inaktywowana szczepionka przeciwko infekcjom

BioBos Respi 4

(Pasteurella) haemoly�ca oraz wirusowej biegunce

Opakowanie: 1 dawka, 5 dawek.

bydła BVD. 
Dawkowanie: 2 ml s.c., od 8. tygodnia życia.

Dawkowanie: 2 ml s.c., od 8. tygodnia życia.

BioBos Respi 2 intranasal

Opakowanie: 5 dawek.

BioBos Respi 3

Dawkowanie: 2 ml donosowo (po 1 ml do każdego 
nozdrza) przy pomocy specjalnego aplikatora, 
od 10. dnia życia.

Żywa, donosowa szczepionka dla cieląt do 
czynnego uodporniania przeciwko BRSV i PI-3.

Inaktywowana szczepionka przeciwko infekcjom 
dróg oddechowych - BRSV, PI-3 i Mannheimia 
(Pasteurella) haemoly�ca. 

TRICHOBEN AV
Awirulentna liofilizowana szczepionka przeciwko

Inaktywowana szczepionka przeciwko infekcjom
wywoływanym przez rotawirusy, koronawirusy i

Dawkowanie: 2 ml i.m., 7 - 5 tygodni oraz 4 - 2 
tygodnie przed spodziewanym ocieleniem.

E. coli u nowonarodzonych cieląt.

Opakowanie: 1 dawka, 5 dawek.

Kolibin RC Neo

Inaktywowana markerowa szczepionka do czynnej
immunizacji bydła przeciwko zakaźnemu zapaleniu
nosa i tchawicy (IBR). 

Dawkowanie: 2 ml i.m., od 3. miesiąca życia.
Opakowanie: 5 dawek, 50 dawek.

Opakowanie: 1 dawka, 5 dawek.

BioBos IBR marker inact.

Opakowanie: 24 × 10 ml (1 aplikator), dodatkowo 
opakowanie zawiera 24 szt. chusteczek do 
dezynfekcji nawilżonych 65% roztworem 
izopropanolu.

Biomec 10 mg/ml

Lineomam LC

Preparat do terapii i zapobiegania chorób 
pasożytniczych u bydła, owiec i świń – tj. nicienie 
żołądkowo-jelitowe, nicienie płucne, nicienie 
oczne, gzy, wszy, świerzbowce, wszoły.

Preparat do leczenia schorzeń gruczołu mlekowego
u krów w laktacji, wywołanych przez bakterie 
wrażliwe na połączenia linkomycyny i neomycyny. 

Dawkowanie: 1 aplikator co 12h (3x).

CLOTEID
Szczepionka do czynnego uodparniania koni, bydła, 
owiec, kóz i psów przeciwko tężcowi. 

Dawkowanie: 1 ml i.m., od 3. miesiąca życia.

Substancja czynna: iwermektyna 1%
Dawkowanie: 1 ml/50 kg m.c. s.c.

Dawkowanie: 0,25 - 1,5 ml/100 kg m.c. i.m.
Substancja czynna: ksylazyna 20 mg/ml

psów i kotów.

Opakowanie: 20 ml, 50 ml, 100 ml

Rometar 20 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła,

Opakowanie: 50 ml.

Oestrophan 0,25 mg/ml
Preparat hormonalny zawierający

Opakowanie: 1 dawka.

Kloprostenol o działaniu luteolitycznym.

Dawkowanie: 2 ml i.m. lub s.c.
Opakowanie: 10 amp. po 2 ml, fiolka 10 ml.



TRZODA CHLEWNA TRZODA CHLEWNA

Opakowanie: 5 dawek, 50 dawek.

Opakowanie: 10 dawek, 50 dawek, 100 dawek, 
250 dawek.

Dawkowanie: 2 ml i.m., po 10 dniu życia. W 
przypadku dużego ryzyka infekcji od 7. dnia życia.

Dawkowanie: 1 ml i.m., od 6. tygodnia życia.

Inaktywowana szczepionka do czynnej immunizacji 
tuczników przeciwko pleuropneumonii świń.

Inaktywowana szczepionka przeciwko 
enzootycznemu zapaleniu płuc świń wywołanemu 
przez Mycoplasma hyopneumoniae.

BIOSUIS M. hyo

Biosuis APP 2,9,11

Biosuis Parvo L (6)

BIOSUIS Respi E
Do czynnej i biernej immunizacji świń w celu 
zapobiegania różycy, zakażeniom wywołanym 
przez Ac�nobacillus pleuropneumoniae i 
Haemophilus parasuis (chorobie Glässera).

Dawkowanie: 2 ml i.m., 4 - 5 tygodni przed kryciem 
lub pobraniem nasienia.
Opakowanie: 5 dawek, 25 dawek.

Dawkowanie: 1 ml i.m. u prosiąt, 2 ml u osobników 
dorosłych, od 6. tygodnia życia.
Opakowanie: 100 ml.

Inaktywowana szczepionka przeciwko 
parwowirozie oraz leptospirozie świń.

Dawkowanie: 2 ml i.m. 

Inaktywowana szczepionka przeciwko różycy 
i parwowirozie świń.

Opakowanie: 5 dawek, 25 dawek, 50 dawek.

BIOSUIS ParvoEry

Opakowanie: 50 dawek.

Biosuis Salm

Dawkowanie: 1 ml i.m. 

odzwierzęcym serowarom Salmonella u świń.
Inaktywowana szczepionka przeciwko

Dawkowanie: 1 ml/33 kg m.c. s.c.
Substancja czynna: iwermektyna 1%

Oestrophan 0,25 mg/ml

Dawkowanie: Jednorazowa dawka 0,7 ml
zastosowana od 111–113 dnia ciąży.

Preparat hormonalny zawierający
kloprostenol o działaniu luteolitycznym.

Opakowanie: 20 ml, 50 ml, 100 ml

Opakowanie: 10 amp. po 2 ml, fiolka 10 ml.

Dawkowanie: 2 ml i.m.

Preparat do terapii i zapobiegania chorób 
pasożytniczych u bydła, owiec i świń – tj. nicienie 
żołądkowo-jelitowe, nicienie płucne, nicienie 
oczne, gzy, wszy, świerzbowce, wszoły.

Biomec 10 mg/ml

kolibakterioz wywołanych przez szczepy E. coli
u nowonarodzonych prosiąt. Prosięta są odporne

Opakowanie: 5 dawek, 25 dawek, 50 dawek.

na kolibakteriozę w okresie żywienia siarą oraz
mlekiem matki.

Inaktywowana szczepionka przeciwko 
parwowirozie i różycy świń wywołanej 
przez Erysipelothrix rhusiopathiae (szczepy 
serotypu 1 i 2).

Dawkowanie: 2 ml i.m., 2 - 4 tygodnie przed 
kryciem.

KOLISIN Neo
Inaktywowana szczepionka do czynnego

Opakowanie: 5 dawek, 25 dawek, 50 dawek.

uodparniania loch i loszek przeciw wystąpieniu

Parvoerysin

Dawkowanie: 2 ml s.c., od 8. tygodnia życia.
Opakowanie: 5 dawek, 25 dawek, 50 dawek, 125 
dawek.

wywołanej przez Erysipelothrix rhusiopathiae 
(szczepy serotypu 1 i 2). 

ERYSIN SINGLE SHOT
Inaktywowana szczepionka przeciwko różycy świń

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !



TRZODA CHLEWNA

Sergon 400 IU + 200 IU
Kombinacja dwóch hormonów gonadotropowych 
pobudzających rozwój i pękanie pęcherzyków
jajnikowych dla loch i loszek.

Dawkowanie: 2 ml i.m. lub s.c.
Opakowanie: 1 dawka, 5 dawek.

KOŃ

KOŃ

Opakowanie: 1 dawka.

Inaktywowana szczepionka przeciwko grypie koni

Szczepionka do czynnego uodparniania przeciw 
tężcowi koni, bydła, owiec, kóz i psów.

Dawkowanie: 1 ml i.m, od 3. miesiąca życia.

BioEquin H

CLOTEID

Opakowanie: 1 dawka.

i herpeswirusowi koni typu 1 (EHV-1).

Produkt zawiera wysoce skuteczny kwas 
hialuronowy (niskocząsteczkowy, w stężeniu 
10 mg/ml). Przeznaczony do stosowania ogólnego 
(dożylnie, podskórnie) oraz w okulistyce 
(do worka spojówkowego).

Dawkowanie: dożylnie (podskórnie): 6 ml, liczba 
dawek: 3 – 7, optymalnie 5; interwał pomiędzy 
dawkami 3 – 9 dni, optymalnie co 7 dni; miejscowo 
do worka spojówkowego: 1 - 2 krople 
co 2 - 12 godzin.

Dawkowanie: 1 ml i.m.

Inaktywowana szczepionka przeciw 
herpeswirusowi koni typu 1 (EHV-1). 

BioEquin FH

Opakowanie: 5 ampułek po 6 ml.

HYALURONAN 10 mg/ml

Dawkowanie: 1 ml i.m.
Opakowanie: 1 dawka.

Rometar 20 mg/ml

Dawkowanie: 0,8 - 2,2 mg/kg m.c. i.v.

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła,
psów i kotów.

Substancja czynna: ksylazyna 20 mg/ml

Opakowanie: 50 ml.

Narkamon 100 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

Dawkowanie: 3 – 5 ml/100 kg m.c. i.v.

Substancja czynna: ketamina 100 mg/ml

Opakowanie: 10 ml, 50ml.

NALGOSED 10 mg/ml

Substancja czynna: butorfanol 10 mg/ml
Dawkowanie: 1 ml/100 kg m.c. i.v.
Opakowanie: 10 ml.



PIES PIES 

Dawkowanie: 1 ml s.c. od 6. tygodnia życia.

Biocan NOVEL DHPPi/L4

Opakowanie: 1 dawka.
Dawkowanie: 1 ml s.c. od 8.–9. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.

Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji 
psów przeciwko chorobom wywołanym przez 
wirus nosówki, parwowirus psów, adenowirus 
psów typu 1 i 2, wirus parainfluenzy psów, cztery 
serotypy bakterii Leptospira.

Biocan NOVEL DHPPi/L4R

Opakowanie: 1 dawka.
Dawkowanie: 1 ml s.c. od tygodnia życia.8.–9. 

Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji 
psów przeciwko chorobom wywołanym przez 
wirus nosówki, parwowirus psów, adenowirus 
psów typu 1 i 2, wirus parainfluenzy psów, cztery 
serotypy bakterii Leptospira, wirus wścieklizny.

Biocan NOVEL Respi

Dawkowanie: 0,5 ml, donosowo, 
od 3. tygodnia życia.
Opakowanie: 1 dawka.

Biocan NOVEL Puppy

Łagodzi objawy kliniczne oraz wydalanie bakterii 
po infekcji Bordetella bronchisep�ca oraz po 
infekcji wirusem parainfluenzy u psów.

Złożona żywa atenuowana szczepionka 
do aktywnej immunizacji psów przeciwko 
wirusowi nosówki, oraz parwowirusowi psów 
typu 2a, 2b a 2c.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 6. tygodnia życia.
Opakowanie: 1 dawka.

Biocan NOVEL DHPPi
Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji 
psów przeciwko chorobom wywołanym przez 
wirus nosówki, parwowirus psów, adenowirus 
psów typu 1 i 2, wirus parainfluenzy psów.

Biocan DHPPi

Opakowanie: 1 dawka.

Żywa atenuowana szczepionka przeciwko nosówce, 
zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy, zakaźnemu 
zapaleniu wątroby, parwowirozie i parainfluenzie 
psów.

Inaktywowana szczepionka przeciwko 
koronawirozie. 

Opakowanie: 1 dawka.
Dawkowanie: 1 ml s.c., od 6. tygodnia życia.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 5. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.

Biocan NOVEL Pi/L4

Opakowanie: 1 dawka.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 6. tygodnia życia.

Biocan C

Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji 
psów przeciwko chorobom wywołanym przez 
wirus parainfluenzy psów i cztery serotypy bakterii 
Leptospira.

Dawka: 1 ml s.c. od 6 tygodnia życia.
Opakowanie: 1 dawka.

Opakowanie: 1 dawka, 10 dawek.

Żywa szczepionka przeciwko nosówce i 
inaktywowana przeciwko parwowirozie psów.

Dawka: 1 ml s.c. od 12. tygodnia życia.

Inaktywowana szczepionka przeciwko wściekliźnie, 
zawiera szczep SAD Vnukovo-32.

Biocan DP

Biocan NOVEL R

Biocan Puppy

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 5. tygodnia życia.

Żywa atenuowana szczepionka przeciwko nosówce 
(CDV) i parwowirozie (CPV2).

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !



Dawkowanie: 1 ml s.c., od 8. tygodnia życia.

Biocan L

Dawkowanie: 1 ml s.c. lub i.m., 
od 3. miesiąca życia.

Opakowanie: 1 dawka.

Opakowanie: 1 dawka, 10 dawek.

Biocan M
Szczepionka przeciwko Microsporum canis u psów 
i kotów. Możliwość stosowania profilaktycznie oraz 
leczniczo.

Żywa atenuowana szczepionka przeciwko nosówce, 
zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy, zakaźnemu 
zapaleniu wątroby, parwowirozie i parainfluenzie, 
leptospirozie (L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, 
L. grippotyphosa) oraz wściekliźnie.

Dawkowanie: 1 ml i.m., od 12. tygodnia życia.
Opakowanie: 1 dawka.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 12. tygodnia życia.

CLOTEID

Inaktywowana szczepionka przeciwko wściekliźnie, 
zawiera szczep SAD Vnukovo-32.

Biocan DHPPi+L
Żywa atenuowana szczepionka przeciwko nosówce, 
zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy, zakaźnemu 
zapaleniu wątroby, parwowirozie i parainfluenzie 
oraz leptospirozie (L. icterohaemorrhagiae, 
L. canicola, L. grippotyphosa) psów.

Inaktywowana szczepionka przeciwko leptospirozie 
(L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, 
L. grippotyphosa). 

Biocan DHPPi+LR

Opakowanie: 1 dawka.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 8. tygodnia życia.
Opakowanie: 1 dawka.

Biocan R

Dawkowanie 1 ml i.m., od 3. miesiąca życia.

Do czynnego uodparniania koni, bydła, owiec, kóz 
i psów przeciwko tężcowi. 

Opakowanie: 1 dawka.

PIES PIES 

Opakowanie: 1 dawka.

Inaktywowana szczepionka przeciwko wszystkim 
najbardziej patogenicznym serotypom Borrelia 
spp. – Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia 
burgdorferi sensu stricto.

FIPRON M, 134 mg

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 12 tygodnia życia.

Substancja czynna: fipronil 67 mg

Opakowanie: 1 dawka.

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł 
(Ctenocephalides spp.) oraz leczenie alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów. 
Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) 
oraz wszy (Trichodectes canis).

Opakowanie: 1 dawka.

Opakowanie: 1 dawka.

Biocan B

FIPRON S, 67 mg

Substancja czynna: fipronil 134 mg

Borrelym 3

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł 
(Ctenocephalides spp.) oraz leczenie alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów. 
Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) 
oraz wszy (Trichodectes canis).

Dawkowanie: Podanie całej zawartości 1 tuby 
(0,67 ml) na psa o masie ciała od 2 do 10 kg; 
od 8. tygodnia życia.

Inaktywowana szczepionka przeciwko boreliozie 
wywoływanej przez Borrelia afzelii, Borrelia 
garinii.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 12. tygodnia życia.

Dawkowanie: Podanie całej zawartości 1 tuby 
(1,34 ml) na psa o masie ciała od 10 do 20 kg; 
od 8. tygodnia życia.



Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł 
(Ctenocephalides spp.) oraz leczenie alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów. 
Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) 
oraz wszy (Trichodectes canis). 

Substancja czynna: fipronil 402 mg

FIPRON L, 268 mg

Dawka: Podanie całej zawartości 1 tuby (4,02 ml) 
na psa o masie ciała powyżej 40 kg; od 8. tygodnia 
życia.

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł 
(Ctenocephalides spp.) oraz leczenie alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów. 
Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) 
oraz wszy (Trichodectes canis). 

Opakowanie: 1 dawka.

Substancja czynna: fipronil 268 mg

FIPRON XL, 402 mg

Dawkowanie: Podanie całej zawartości 1 tuby 
(2,68 ml) na psa o masie ciała od 20 do 40 kg; 
od 8. tygodnia życia.

Rometar 20 mg/ml

Substancja czynna: ksylazyna 20 mg/ml
Dawkowanie: 0,05 - 0,1 ml/kg m.c. i. m.

Dawkowanie: 3 – 5 ml s.c./i.v., liczba dawek: 3 – 7, 
optymalnie 5 w interwale co 3 – 9 dni, optymalnie 
co 7 dni; miejscowo do worka spojówkowego: 
1 – 2 krople co 2 – 12 godzin.

psów i kotów.

Opakowanie: 1 dawka.

HYALURONAN 10 mg/ml 

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła,

Opakowanie: 50 ml.

Produkt zawiera wysoce skuteczny kwas 
hialuronowy (niskocząsteczkowy, w stężeniu 10 
mg/ml). Przeznaczony do stosowania ogólnego 
(dożylnie, podskórnie) oraz w okulistyce (do worka
spojówkowego).

Opakowanie: 5 ampułek po 6 ml.

PIES PIES 

Dawkowanie: 0,05–0,15 ml/kg m.c. i.m. lub i.v.

NALGOSED 10 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

Substancja czynna: ketamina 100 mg/ml

Substancja czynna: butorfanol 10 mg/ml

Narkamon 100 mg/ml

Dawkowanie: 0,02–0,03 ml/kg m.c. i.m., i.v. lub s.c.

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

Opakowanie: 10 ml, 50 ml.

Opakowanie: 10 ml.



KOT  

Inaktywowana szczepionka przeciwko 
panleukopenii, herpeswirozie i kaliciwirozie kotów.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 3. miesiąca życia.

Biocan R

Biofel PCHR
Inaktywowana szczepionka przeciwko 
panleukopenii, herpeswirozie i kaliciwirozie oraz 
wściekliźnie kotów.

Opakowanie: 1 dawka.

Biofel PCH

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 8. tygodnia życia.
Opakowanie: 1 dawka.

Inaktywowana szczepionka przeciwko wściekliźnie, 
zawiera szczep SAD Vnukovo-32.

Dawkowanie: 1 ml s.c. lub i.m., od 3. miesiąca życia.

Szczepionka przeciwko Microsporum canis u psów i 
kotów. Do stosowania profilaktycznie oraz 
leczniczo.

Dawkowanie: 1 ml i.m., od 12. tygodnia życia. 
Opakowanie: 1 dawka.

FIPRON 50 mg SPOT-ON

Dawkowanie: zawartość 1 tuby (0,5 ml) nanieść 
na skórę pomiędzy łopatkami, stosować u kotów 
o masie ciała powyżej 1 kg; od 8. tygodnia życia.

Biocan M

Substancja czynna: fipronil 50 mg

Opakowanie: 1 dawka, 10 dawek.

Roztwór przeciwpasożytniczy zawierający 
Fipronilum 50 mg do nakrapiania dla kotów. 
Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł 
(Ctenocephalides felis) oraz leczenie alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS) u kotów. 
Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy (Ixodes 
spp.) oraz wszy (Felicola subrostratus). 

Opakowanie: 1 dawka.



NALGOSED 10 mg/ml

Dawkowanie:  0,01–0,04 ml/kg m.c i.v, i.m. lub s.c.
Opakowanie: 10 ml.

Substancja czynna: ketamina 100 mg/ml

Substancja czynna: butorfanol 10 mg/ml

Dawkowanie: 0,05–0,15 ml/kg m.c. i.m. lub i.v.

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów. 

Opakowanie: 10 ml, 50 ml.

HYALURONAN 10 mg/ml 
Produkt zawiera wysoce skuteczny kwas 
hialuronowy (niskocząsteczkowy, w stężeniu 
10 mg/ml). Przeznaczony do stosowania ogólnego 
(dożylnie, podskórnie) oraz w okulistyce 
(do worka spojówkowego).

Dawkowanie: 3 – 5 ml s.c./i.v., liczba dawek:

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, psów i 
kotów.

3 – 7, optymalnie 5; w interwale co 3 – 9 dni, 
optymalnie co 7 dni; miejscowo do worka 
spojówkowego: 1 – 2 krople co 2 – 12 godzin.

Substancja czynna: ksylazyna 20 mg/ml

Rometar 20 mg/ml

Opakowanie: 50 ml.

Narkamon 100 mg/ml

Opakowanie: 5 ampułek po 6 ml.

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

Dawkowanie: 0,05–0,1 ml/kg m.c. i. m.

KOT  

Mustelvac D
Żywa atenuowana monowalentna szczepionka 
przeciwko nosówce norek i lisów. 

Biocan R

Dawkowanie: 0,5 ml s.c., od 6. tygodnia życia.
Opakowanie: 40 dawek, 200 dawek.

Inaktywowana szczepionka przeciwko wściekliźnie, 
zawiera szczep SAD Vnukovo-32. 

Dawkowanie: 1 ml s.c. lub i.m., od 3. miesiąca życia.
Opakowanie: 1 dawka, 10 dawek.

ZWIERZĘTA FUTERKOWE:



DIAGNOSTYKA, INNE

AVITUBAL 28000
Preparat do pojedynczej tuberkulinizacji kur, 
indyków, świń oraz do porównawczej 
tuberkulinizacji bydła. 

Substancja czynna: Proteinum tuberculini 
Mycobacterii avium (szczep D 4 ER) 28000 IU.

Opakowanie: 2 ml.
Dawkowanie: 0,1 ml i.c.

Substancja czynna: Proteinum tuberculini 
Mycobacterii bovis (szczep AN 5) – 28000 IU
Dawkaowanie: 0,1 ml i.c.

BOVITUBAL 28000
Preparat do rozpoznawania gruźlicy bydlęcej 
u bydła i świń poprzez wywoływanie reakcji 
alergicznej typu późnego u zwierząt zakażonych 
Mycobacterium bovis.

Opakowanie: 2 ml.

KRÓLIK

Opakowanie: 10 dawek.

PASORIN-OL

Szczepionka zawierająca Calicivirus sep�cemiae 
haemorrhagiae cuniculi, Poxvirus myxomatosae 
atenuatum do aktywnej immunizacji przeciwko 
myksomatozie i wirusowej chorobie krwotocznej 
królików (pomorowi królików) typu 1.

Opakowanie: 1 dawka, 10 dawek.

Inaktywowana szczepionka zawierająca Calicivirus 
sep�cemiae haemorrhagiae cuniculi (solu�oo 
organorum) przeciwko wirusowej chorobie 
krwotocznej królików (pomorowi królików) 
typu 1. 

MYXOREN

Inaktywowana szczepionka przeciwko pasterelozie 
królików.

Dawkowanie: 0,5 ml/1 ml, s.c., od 4. tygodnia życia.
Opakowanie: 20 ml, 100 ml.

(w razie trudnej sytuacji epizootycznej 
od 6. tygodnia życia).

(w razie dużej presji środowiska – od 4. tygodnia 
życia).

PESTORIN MORMYX

Opakowanie: 10 dawek.

Dawkowanie: 1 ml, s.c., od 10. tygodnia życia

PESTORIN

Żywa atenuowana szczepionka zawierająca 
Poxvirus myxomatosae przeciwko myksomatozie 
królików. 

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 10. tygodnia życia 

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 10. tygodnia życia 

(w przypadku trudnej sytuacji epizootycznej – 
od 6. tygodnia życia).

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !



Regionalni Przedstawiciele 
Naukowi

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

BIOVETA POLSKA Sp. z o.o.
Silesia Business park, building B, 

ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice

tel. +48 517 951 963
info.polska@bioveta.eu

www.bioveta.pl

Tel. kom.: +48 517 951 963 PL,
 +420 778 768 054 CZ  

e-mail: ganger.tomas@bioveta.cz  

Country Manager
Tomáš Ganger

Produkty Bioveta a.s. zarejestrowane w Polsce dostępne są 
w hurtowniach weterynaryjnych na terenie całego kraju. 
Informacji technicznych i naukowych dotyczących produktów 
Bioveta a.s. udzielają przedstawiciele naukowi.

HISTORIA 
FIRMY

100+

KRAJE, 
DO KTÓRYCH 
EKSPORTUJEMY

100+

PRACOWNICY

700+

KATEGORIE 
PRODUKTÓW

20+

PRODUKTY

200+

Region III

tel. 797 344 701, matysiak_wrobel.aleksandra@bioveta.eu

Region II

lek. wet. Roma Buczkowska

+48 503 968 063, orlewicz.angelika@bioveta.eu

Region V

Region I 

tel. 660 440 629, buczkowska.roma@bioveta.euRegion I

dr n. wet. Magdalena Marszałek

woj. kujawsko-pomorskie: powiaty – aleksandrowski, m. Bydgoszcz, bydgoski, 
gołubsko-dobrzyński, grudziądzki, chełmiński, inowrocławski, mogileński, nakielski, 
radziejowski, sępoleński, świecki, m. Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, żniński; woj. 
lubuskie: powiaty – m. Gorzów wlkp., gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-
dresdenecki, sulęciński, świebodziński; woj. pomorskie; woj. wielkopolskie: powiaty – 
czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, chodzieski, m. Konin, koniński międzychodzki, 
nowotomyski, obornicki, m. Poznań, poznański, pilski, słupecki, szamotulski, średzki, 
wągrowiecki, wrzesiński, złotowski; woj. zachodniopomorskie �    �  

tel. 502 919 237, marszalek.magdalena@bioveta.eu

woj. kujawsko-pomorskie: powiaty – brodnicki, lipnowski, rypiński, m. Włocławek, 
włocławski; woj. mazowieckie: powiaty – ciechanowski, gostyniński, legionowski, 
makowski, mławski, nowodworski, m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, m. Płock, płocki, 
płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, 
wołomiński, wyszkowski, żuromiński; woj. podlaskie; woj. warmińsko-mazurskie 

lek. wet. Aleksandra Matysiak-Wróbel

woj. łódzkie: powiaty – opoczyński, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, rawski, m. 
Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski; woj. lubelskie; woj. mazowieckie: powiaty – 
białobrzeski, garwoliński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, m. Radom, 
radomski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, m. Siedlce, siedlecki, 
sokołowski, szydłowiecki, m. st. Warszawa, zwoleński, żyrardowski; woj. podkarpackie: 
powiaty – niżański, stalowowolski, m. Tarnobrzeg, tarnobrzeski; woj. świętokrzyskie: 
powiaty – konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki;

lek. wet. ANGELIKA ORLEWICZ

Region IV

woj. łódzkie: powiaty – radomszczański; woj. opolskie: powiaty – głubczycki, 
kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, oleski, m. Opole, opolski, prudnicki, 
strzelecki; woj. małopolskie; woj. podkarpackie: powiaty – bieszczadzki, brzozowski, 
dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, 
łańcucki, m. Krosno, mielecki, m. Przemyśl, m. Rzeszów, przemyski, przeworski, 
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski; woj. śląskie; woj. świętokrzyskie: 
powiaty – buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, m. Kielce, pińczowski, staszowski, 
włoszczowski;

+48 503 968 053, budzynska_gazdowicz.malgorzata@bioveta.eu
woj. dolnośląskie; woj. łódzkie:� powiaty – bełchatowski, brzeziński, łaski, łęczycki, 
łowicki, m. Łódź, łódzki wschodni, kutnowski,  pabianicki, pajęczański, poddębicki, 
sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski; woj. lubuskie: powiaty – 
krośnieński, nowosolski, wschowski, m. Z. Góra, zielonogórski, żagański, żarski; woj. 
opolskie: powiaty – brzeski, namysłowski, nyski; woj. wielkopolskie: powiaty – 
gostyński, grodziski, jarociński, m. Kalisz, kaliski, kępiński, kolski, kościański, krotoszyński, 
m. Leszno, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, śremski, turecki, 
wolsztyński;

lek. wet. MAŁGORZATA BUDZYŃSKA-GAZDOWICZ
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