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Annamaria Pratelli, Maria Tempesta, Franco P. Roperto, 
Paola Sagazio, Leland Carmichael, Canio Buonavoglia

Koronavirus psů (CCV) náleží do čeledi Coronaviridae, 
která zahrnuje obalené pleomorfní viry o průměru 60-
220 nm s helikálními nukleokapsidami a paličkovitými 
peplomerami. Peplomery jsou rozmístěny na obalu tak, 
že připomínají sluneční koronu.1, 12

CCV byl poprvé izolován v roce 1971 v Německu u ar-
mádních psů trpících gastroenteritidou.3 Další popsané 
případy měly většinou lehký průběh se spontánním 
uzdravením, s výjimkou infekcí, které byly kompliková-
ny psím parvovirem (CPV).2,7,8,10,14

Koronaviróza psů má výrazně variabilní průběh. U do-
spělých psů se obvykle neprojevují žádné klinické pří-
znaky nebo jsou velmi mírné a v krátké době spontánně 
odeznívají; u štěňat se sekundární bakteriální, parazitární 
nebo virovou infekcí může mít onemocnění vážný nebo 
dokonce fatální průběh.1,8,10 Infikovaní psi vylučují CCV 
trusem po dobu 6-9 dní, v některých případech déle.1,9 
Nejpravděpodobnější cesta přenosu je fekálně-orální.
CCV napadá epitel tenkého střeva a způsobuje de-
skvamaci a zkrácení klků v duodenu a jejunu. Mezi 
patologické změny, pozorované u experimentálně infi-
kovaných psů, patří dilatace střevních kliček s vodnatým 
obsahem, překrvení a edém sliznice a mezenteriálních 
mízních uzlin.1,8,9,13,14 Mikroskopické změny charakteri-
zuje atrofie a splývání klků, oplošťování krypt a infiltrace 
lamina propria.8,9

Tento článek přináší popis klinických a virologických 
nálezů a histopatologických změn, zaznamenaných 
u vrhu štěňat, která uhynula za příznaků hemorhagické 
enteritidy. K onemocnění došlo 15 dní po uzdravení 
z infekce virem CPV-2b. Více než dva týdny po vyléčení 
parvovirové infekce byly ve střevním epitelu překvapivě 
naezeny intranukleární inkluze podobné parvovirovým 
a také změny v plicním parenchymu. Infekce CCV byla 
zřejmě komplikována infekcí jiným virem, například 
psím parvovirem –1 (canine parvovirus-1, minute virus 
of canines –MCV).
V první fázi onemocněla hemorhagickou gastroente-
ritidou 4 štěňata Cane Corso ve věku 45 dní. Jediným 
detekovaným virem byl CPV-2b. Byly použity následující 
laboratorní metody: hemaglutinační test (HA) se suspenzí 
trusu, izolace viru na kultuře buněk A-72, nepřímá imu-
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štěňat následující po infekci psím parvovirem 2b
nofluorescence (IFAT) a identifikace antigenní struktury 
izolovaného viru monoklonálními protilátkami. Všechna 
4 štěňata se uzdravila během jednoho týdne a byla kli-
nicky zcela normální.
Patnáctý den po vypuknutí první fáze onemocnění se 
u tří ze čtyř štěňat (nyní starých 60 dní) opět objevily 
příznaky hemorrhagické astroenteritidy, tentokrát však 
mnohem vážnější. Dvě štěňata uhynula během 3 dnů, 
třetí štěně se uzdravilo.
Při pitvě obou uhynulých štěňat byla zjištěna vážná 
nekrotická hemorhagická enteritida celého tenkého stře-
va, hyperemie a edém plic s emfyzematickými ložisky. 
Parazitologické vyšetření bylo negativní a kultivací nebyl 
zjištěn žádný významný bakteriální patogen. 
Pro hemaglutinační test s 1% prasečími erytrocyty byl 
použit vzorek trusu ošetřený chloroformem.5 Pomocí 
hemaglutinačního testu byl vyšetřen také supernatant 
z buněčné kultury A-72, která byla inokulována vzorkem 
trusu.
Buněčná kultura A-72, rostoucí v minimálním esenciál-
ním médiu dle Dulbecca s 10% fetálním bovinním sé-
rem, byla inokulována vzorkem trusu ošetřeným chloro-
formem. Pokud se po 4 dnech inkubace neobjevil cyto-
patický efekt, byly buňky třikrát zmraženy a rozmraženy 
a lyzát byl použit k další pasáži. Inokulované buněčné 
kultury byly rovněž ve dvoudenních intervalech fixovány 
acetonem a podrobeny nepřímé imunofluorescenci za 
použití monoklonálních protilátek proti CCV a monospe-
cifického psího antiséra proti CPV-2.
Od obou uhynulých štěňat byly odebrány vzorky žalud-
ku, tenkého, slepého a tlustého střeva, rekta, mezenteri-
álních mízních uzlin, sleziny, jater, ledvin a plic a byly 
fixovány 10% pufrovaným formalínem. Po fixaci byly 
vzorky tkáně zality do parafínu a jejich řezy o síle 6 µm 
obarveny hematoxylin-eozinem (HE)
Všechny 3 vzorky trusu, které byly podrobeny HA testu 
na přítomnost CPV-2b, byly negativní. Při druhé pasáži 
se na všech buněčných kulturách do 48-72 hodin objevil 
mírný cytopatický efekt (CPE). Buňky byly okrouhlé a re-
fraktilní, odlišné, než u CPE vyvolaného infekcí CPV-2b 
nebo psím adenovirem (CAV). V následujících pasážích 
se CPE objevoval přibližně 24 hodin po inokulaci a bě-
hem několika hodin dosáhl maxima. Postihoval přes 
50% buněk.
Při použití metody IFAT s monoklonálními protilátkami 
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proti CCV byla 2 dny po inokulaci v buňkách A-72 pa-
trná typická intracytoplazmatická fluorescence. V buň-
kách, které nebyly inokulovány, nebyla fluorescence 
přítomna. Rovněž nebyla pozorována, pokud bylo pou-
žito monospecifické CPV antisérum.
Histologicky byla ve sliznici tenkého střeva prokázána 
atrofie a zkrácení většiny klků. Střevní krypty byly často 
dilatované a obsahovaly vyšší počet pohárkových buněk. 
V některých místech epitel zcela chyběl. Běžným nále-
zem byly také deformované a splývající klky. V lamina 
propria byl obecně přítomen mononukleární infiltrát.
V některých kryptách docházelo k regenerativní hyper-
plazii epitelu. Regenerace se projevovala přítomností 
středního počtu mitóz a dlouhých hyperchromatických 
buněk s výraznými jadérky. V některých intaktních buň-
kách střevních krypt se nacházely intranukleární inkluze 
podobné parvovirovým inkluzím. U jednoho ze štěňat 
byly na sliznici jejuna zjištěny nekrotické oblasti. Ve sle-
zině, mízních uzlinách a Peyerových placích byla patrná 
buněčná deplece a nekróza lymfoidních buněk. Deplece 
lymfoidních buněk byla výrazná především ve slezině, 
a to v periarteriolárních pochvách i v lymfoidních foliku-
lech. Zde byla přítomna též karyorhexe.
Infekce CCV, kterou zde popisujeme, měla mimořádně 
vážný průběh a dvě ze tří nemocných štěňat uhynula. 
Toto zjištění je v rozporu s běžně známým lehkým prů-
během CCV.1,3,8,9 Histologické změny, které byly u obou 
uhynulých štěňat zjištěny, byly zřejmě důsledkem infek-
ce CCV, která nastala 15 dní po vyléčení infekce CPV-2. 
Postižení střevních klků bylo typické pro infekci CCV,1,8,9 
avšak bazofilní intranukleární inkluze v epiteliálních 
buňkách krypt stejně jako nekróza a deplece lymfoidní 
tkáně jsou typické pro infekci CPV, nikoli CCV.4,11 Na-
vzdory tomuto nálezu je nepravděpodobné, že by buňky 
infikované CPV-2b mohly perzistovat 3 týdny po infek-
ci11 virus také nebyl metodami HA ani IFAT v trusu pro-
kázán. Při experimentálních studiích patogeneze CPV-2b 
u štěňat nebyl již po šestém dnu po inokulaci virus izolo-
ván z tkání, ani zjištěn pomocí DNA hybridizace (D.Pe-
ters, nepublikované údaje). Pokud by byl ve vzorcích 
trusu přítomen CAV, byl by s největší pravděpodobností 
izolován na použitých buněčných kulturách. Tyto nálezy 
nevylučují zajímavou a neobvyklou možnost účasti jiné-
ho viru, snad MVC (Minute virus of canine, parvovirus 
type I). Tato možnost je nyní dále zkoumána; MVC byl 
izolován roku 1998 v italské Puglii z uhylulých štěňat.
Ačkoli je zdokumentován souběžný nález CCV a CPV-2 
u psů7,14 a přítomnost CCV může zhoršit průběh infekce 
CPV-2,2 v našem případě došlo k tomu, že infekce CPV-
2b předcházela o 3 týdny infekci CCV. Existují zprávy 
o tom, že předchozí infekce CPV (2 nebo 2b) může zvý-
šit vnímavost k infekci CCV nebo zhoršit její průběh.
V námi popsaném případě zřejmě předchozí infekce 
CPV-2b zhoršila průběh následné infekce CCV. Ma-
toucí však byl nález intranukleárních inkluzí typických 
pro parvoviry po 2 týdnech od uzdravení z parvovirové 
infekce. CCV se množí téměř výhradně v epiteliálních 
buňkách klků tenkého střeva,1,3,9 zatímco CPV-2b se 
replikuje pouze v rychle se dělících buňkách, jako jsou 
lymfocyty, buňky střevních krypt a buňky myokardu 
novorozených štěňat.8,11 Délka onemocnění, vyvolaného 

CCV, je u psů dána rychlostí aktivní replikace buněk 
střevních krypt, které opravují poškozené střevní klky. 
Za těchto podmínek se buňky krypt stávají vhodným 
místem pro replikaci parvoviru; tato štěňata by však měla 
být vůči CPV-2b imunní. Parvovirové inkluze v klcích 
tenkého střeva a makroskopické změny na plicích jsou 
podobné nálezu při infekci MVC, který byl nedávno 
popsán v Itálii. Příčinou vyjímečně závažné enteritidy, 
kterou jsme zaznamenali v tomto případě, by mohla být 
simultánní infekce CCV a MVC. Tato možnost se v sou-
časné době dále ověřuje.
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Skutečně 
zdravá 

kostička! 

SPECIFIC™ CT-H Healthy Treats 

Indikace
•	 Pochoutka pro psy všech plemen a všechny věkové kategorie.
•	 Pochoutku lze použít v průběhu redukce váhy a jako prevenci obezity.
•	 Pochoutku mohou přijímat také psi s diagnostikovaným diabetem (Obsah složitých 

sacharidů a vysoký podíl vlákniny zajišťuje postupné uvolňování glukózy).
•	 Pochoutka neobsahuje žádná syntetická barviva nebo zchutňující látky.

Vlastnosti a charakteristika krmiva

Omega-3 
mastné  
kyseliny  

z ryb

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny 
z rybího tuku. Jsou zárukou zdravé kůže a 
srsti.

TukFat Nízká hladina tuků redukuje energetický 
příjem a tím nebezpečí vzniku nadváhy.

VlákninaFibre
Vysoká hladina vlákniny v pochoutce snižuje 
energetickou denzitu krmiva a tím podporuje 
udržení optimální tělesné hmotnosti.

Doporučená krmná dávka:
•	 V rámci snížení rizika obezity je doporučeno snížit denní krmnou  

dávku psa úměrně množství pamlsků, které dostává.

5 kousků pochoutky =  13 gramů SPECIFIC™ CXD Adult, 
5 kousků pochoutky =  16 gramů SPECIFIC™ CRD-1 Weight Reduction 

Balení: Krabice s obsahem 800g nebo 8 x 800g

Výhody
• Možnost použití u psů s cukrovkou a u obézních psů.
• Zvýšený obsah Omega 3 masných kyselin podporuje zdravou srst a kůži.



účinné ektoparazitikum 
pro psy

1 . Způsob účinku
Díky expelentnímu účinku klíště rychle vyjímá ústní ústrojí z kůže a odpadá z hostitele.
Veterinární prohlášení: 

“ Amitraz je hodnotný veterinární produkt, který je účinný i na rezistentní kmeny klíšťat. V srsti perzistuje 
dostatečně dlouhou dobu a postihuje tak všechna vývojová stádia klíšťat. Jedinečný expelentní účinek 
amitrazu donutí klíšťata k rychlému vytažení ústního ústrojí z kůže a opuštění hostitele. Účinná 
ochrana proti klíšťatům má u společenských zvířat velký význam.”

Perorální LD50 pro ProMeris Duo vztažená na obsah amitrazu:

•	 >500	mg/kg	tělesné	hmotnosti
•	 Pro	fipronil	je	srovnatelná	hodnota	97	mg/kg
•	 Pes	o	hmotnosti	12	kg	by	musel	požít	>6000	mg	amitrazu	nebo	36	středních	pipet

3 . Účinnost
Amitraz většinu klíšťat zabíjí ještě dříve než se přisají na hostitele…
Amitraz	má	ve	srovnání	s	ostatními	antiparazitárními	prostředky	lepší	a	dlouhotrvající	účinek.	Studie,	
která	porovnávala	Amitraz,	Propoxur,	Fipronil	a	Deltamethrin,	jasně	prokázala,	že	Amitraz	je	v	ochraně	
proti klíšťatům nejúčinnější.

Efficacité comparée del’Amitraz, du Propoxur, du Fipronil et de la Deltaméthrine contre la tique du chien, Rhipicephalus sanguineus.  A. Estrada-
Peña – Revue Med.Vet., 2005, 156, 3, 125-128

Promeris™ Duo obsahuje 2 aktivní substance – metaflumizon s účinkem na blechy a amitraz s účinkem 
na klíšťata

2 . Bezpečnost
Amitraz & Metaflumizon:

•	 Mají	nízkou	toxicitu
•	 Nejsou	potenciálně	onkogenní
•	 Nejsou	toxické	pro	mláďata	a	plody

•	 Nemají	teratogenní	účinek
•	 Nejsou	neurotoxické
•	 Nejsou	potenciálně	genotoxické

 Amitraz - kontaktní ani respirační cestou nedochází k systemickému účinku. 



Průměrný	počet	klíšťat	usmrcených	před	přisátím	na	hostitele.	D0	=	den	aplikace

	Průměrný	počet	klíšťat	usmrcených	po	přisátí	na	hostitele.	D0	=	den	aplikace

Průměrný	počet	živých	klíšťat	nalezených	na	zvířatech	po	aplikaci	jednotlivých	antiparazitárních	přípravků.	 
D0	=	den	aplikace

Amitraz je bezpečným a nadprůměrně účinným prostředkem k ochraně  
proti klíšťatům a také nemocem, která klíšťata přenášejí.
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Cirkovirus prasat typ 2 (PCV2) byl během 
posledních 10 let spojován s řadou onemocnění 
nebo patologickými stavy u prasat a pro nemoci 
spojené s PCV2 byla navržena terminologie 
„onemocnění vyvolané cirkovirem (PCVD)“. 
Úloha cirkoviru u některých z těchto 
PCVD je diskutabilní, zatímco u syndromu 
multisystémového chřadnutí selat po odstavu 
(PMWS) a u reprodukčních nemocí byl mnoha 
studiemi prokázán vliv PCV2. Účast cirkoviru 
v dalších patologických stavech jako syndrom 
porcinní dermatitidy a nefropatie 
(PDNS), komplex porcinního 
respiračního onemocnění je stále 
diskutován a možné spojení 
cirkoviru s kongenitálním 
tremorem nebylo posledními 
studiemi doloženo. Syndrom 
PMWS je považován za 
nejvýznamnější PCVD a většina 
výzkumných prací bylo na 
toto onemocnění soustředěno. 
Během let 2000 – 2003 bylo 
zjištěno, že PMWS způsobilo 
evropským producentům prasat 
ztráty 600 miliónů Euro/ rok.

PMWS dnes zůstává jedním 
z nejvýznamnějších celosvětových onemocnění 
prasat. Ačkoli byl během posledních 3 let 
v západní Evropě a některých asijských státech 
zaznamenán určitý pokles jeho vlivu (se značnými 
rozdíly mezi státy, regiony a dokonce i chovy), 
pokles mortality a procenta oslabených prasat 
bylo stěží obnoveno. Naproti tomu výrazná 
vzplanutí PMWS se během posledních 2 let 
vyskytla v Severní Americe, Jihoamerických 
státech a v některých z nich se PMWS stalo 
nejvýznamnějším onemocněním dnešní doby.

Tento scénář se tradičně velmi zkomplikoval 
cirkovirem typu 2, který je všudypřítomný a může 

Aktualizace a současná 
celosvětová situace

se nacházet v klinicky postižených i nezasažených 
chovech. Mimoto PCV2 infekce je známa od roku 
1969 a ojedinělé případy PMWS byly zjištěny již 
v roce 1986. Přestože byl náhlý výskyt PMWS 
zaznamenán až v 90tých letech, my dnes víme, 
že PCV2 není novým původcem a PMWS není 
nové onemocnění. Mezi odborníky je vzájemná 
shoda, že PMWS je multifaktoriální onemocnění, 
při kterém je PCV2 infekce nezbytná, ale není 
dostatečná ke spouštění klinického onemocnění.

Po více než 10 letém celosvětovém 
sledování PCV2, se hlavně 
o PMWS získalo mnoho 
vědeckých a technických 
informací (v některých případech 
protichůdných). Protože tento 
článek nemůže zahrnout vše, co je 
známo o PCV2 infekci a PMWS, 
objektivně zmíním nejvýznamnější 
a nové vědecké a technické 
novinky vzhledem k etiopatogenezi 
a prevenci PMWS.

Stále postrádáme vhodné vysvětlení 
neočekávaného zvýšení výskytu 
PMWS v 90tých letech. Jedno 
tvrzení prokázané omezeným 

počtem epidemiologických studií říká, že šíření 
nového infekčního agens, které působí společně 
s PMWS, by mohlo spustit celosvětovou infekci 
PMWS. Nicméně doposud nikdo nebyl schopen 
prokázat existenci takového faktoru. Dalším 
možným vysvětlením by mohla být existence 
rozdílných kmenů PCV2, které se mohou měnit 
v patogenní a tudíž globální šíření možného 
specifického kmene nebo kmenů PCV2 mohou 
být zodpovědné za celosvětovou infekci PMWS. 
Skoro žádné studie nepotvrdily v minulosti tuto 
tézi, protože více než 94% podobnost nukleotidů 
i u v nejvzdálenějších fylogenetických izolátů 
PCV2 popírá takové tvrzení. Nicméně opakovaný 

Prof. Dr. Joaquim Segalés

Dipl. ECVP (European College of Veterinary Pathologists)
Dipl. ECPHM (European College of Porcine Health and Management)
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)
Facultat de Veterinŕria, Universitat Autňnoma de Barcelona, Bellaterra, Spain
Porcine Partnerships 2007, Prague 2007
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výskyt PMWS v Kanadě a USA v letech 2004 
– 2005 poskytly některé důkazy podporující výskyt 
rozdílné patogenity mezi virovými izoláty.

Dvě studie podporují výše zmiňovanou hypotézu. 
Kanadská epidemiologická studie ukázala vyšší 
výskyt určitého fragmentu (321) získaného 
metodou RFLP (restriction fragment length 
polymorphism), který byl častěji spojován s případy 
PMWS než jiné RFLP fragmenty (422 a jiné). 
Při jiné experimentální studii byly pozorovány 
rozdílné stupně poškození lymfatických tkání 
u prasat infikovaných izolátem PCV2 („vysoce 
virulentním kmenem“) od PMWS prasat a izolátem 
ze zdravých prasat („slabě virulentním kmenem“). 
Nicméně u obou skupin infikovaných prasat nebylo 
pozorováno žádné klinické onemocnění.

Další epidemiologické studie provedené ve 
Francii, Nizozemí a Španělsku prokázaly, že 
v genomu PCV2 izolátů od prasat postižených 
PMWS není zřejmý virulentní marker v porovnání 
s izoláty PCV2 zdravých prasat. Ve skutečnosti, 
při použití RFLP metody jako ve zmiňované 
kanadské studii, téměř všechny PCV2 izoláty 
těchto studií byly 321, nezávisle zda pochází od 
PMWS prasat nebo zdravých prasat. Kromě toho 
v jedné experimentální studii použitím cirkoviru 2 
izolovaného ze zdravých prasat a země, která byla 
prostá PMWS (Švédsko), bylo tímto virem možno 
při společné infekci parvovirem prasat vyvolat 
PMWS. Na základě této studie se zdá, že jakýkoliv 
PCV2 izolát za určitých podmínek prostředí 
(předpovídejme současnou přítomnost spouštěcích 
faktorů ve „správný“ okamžik) je možný vyvolat 
PMWS. 

Možné variace mezi PCV2 patogenními izoláty 
jsou stále otevřené diskuzi a jistě budou v dalších 
letech studovány.

Nejnovější informace vzhledem k PMWS/PCV2 
infekci se objevují s nástupem PCV2 vakcín a jejich 
aplikacemi v terénu. Předchozí vědecké studie 
již ukázaly, že rozdílné vakcinační prototypy 
(včetně těch založených na inaktivaci PCV2 
izolátů, chimérických virech- PCV2 kapsidový gen 
naklonovaný do struktury nepatogenního PCV1 

a subjednotkových vakcínách) dovedly redukovat 
deplec lymfoidních tkáni a zkrátit vylučování 
cirkoviru a délku virémie.

V roce 2004 byla k dispozici inaktivovaná, 
adjuvantní vakcína k použití u prasnic a prasniček 
ke komerčnímu použití v některých EU státech 
(Francie a Německo). Od roku 2006 je stejná 
vakcína dostupná v Dánsku a Kanadě. V nynější 
době vakcinací více než půl miliónů prasnic 
v Evropě a stejného množství v Kanadě došlo 
k významné 
redukci úhynů 
v období po 
odstavu.

V roce 2006 
přišla na trh 
v Severní Americe 
(Kanada a USA) 
dvojice PCV2 
vakcín k použití u selat. Jedna z nich obsahuje 
inaktivovaný chimerický virus, který byl již dříve 
zmiňován, zatímco druhá je ORF2 produkt 
(kapsidový protein) v síti bakuloviru. Předběžné 
posudky ukázaly významné zlepšení úhynů po 
odstavu, v některých případech byly výsledky 
mimořádně pozitivní.

Samozřejmě, že PCV2 vakcíny se zdají být jednou 
z důležitých zbraní v prevenci PMWS v chovech 
prasat. Překvapivě se stupeň mortality dosažený 
po PCV2 vakcinaci dokonce v některých chovech 
snížil k hodnotám nižším než byly před výskytem 
PMWS. Tyto výsledky mohou nasvědčovat tomu, 
že vakcíny mají alespoň v některých případech 
vliv na neznámé nebo subklinické vlivy působící 
s infekcí PCV2. Kromě toho prokazatelné účinky 
těchto vakcín v prevenci PMWS dále podporují 
hlavní úlohu PCV2 jako příčinu PMWS.

Nicméně, vakcinace nezmění postavení PMWS 
jako multifaktoriálního onemocnění, proto tedy 
další doprovodné faktory mohou mít zhoršující 
efekt u selat infikovaných PCV2. Zlepšení 
managementu, prevence souběžných infekcí, 
imunostimulace atd. musí být zvažovány 
v programu prevence PMWS.

Přeložila MVDr. Petra Souchová
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Syndrom multisystémového chřadnutí selat po 
odstavu (PMWS) je onemocnění, které bylo 
poprvé popsáno v roce 1991 v chovu prasat 
v Kanadě. PMWS postihuje prasata hlavně mezi 
5. – 18. týdnem věku. Klinicky se onemocnění 
projevuje výraznou ztrátou hmotnosti, dyspnoí, 
tachypnoí, anemií, diareou a žloutenkou. Mortalita 
se může měnit od 1 až 2% a u komplikovaných 
případů může dosahovat až 40%.

Primární příčinou syndromu PMWS je patogenní 
kmen cirkoviru prasat (PCV), označovaný jako 
cirkovirus typ 2 (PCV2). Genom PCV2 je ze 
75% shodný s nepatogenním cirkovirem typu 1 
(PCV1). Gen ORF2 u obou typů cirkoviru – PCV1 
a PCV2 kóduje hlavní imunogenní kapsidový 
protein, zatímco ORF1 gen kóduje Rep bílkoviny 
spojené s replikací viru. Jedinečné patogenní 
vlastnosti mezi PCV1 a PCV2, stejně jako 
i genetická příbuznost těchto 2 typů viru, umožňují 
vytvoření chimerického viru mezi PCV1 a PCV2, 
navržený jako cPCV1-2. Virus cPCV1-2 obsahuje 
PCV2 kapsidový gen naklonovaný do struktury 
nepatogenního PCV1.

Společnost Fort Dodge Animal Health (FDAH) 
použila tento chimerický virus cPCV1-2 při 
vývoji vakcíny proti PCV. Na začátku vývoje 
vakcíny byla provedena optimalizace růstu, aby 
bylo dosaženo velké množství virového antigenu 
a/nebo vysoký titr viru. Dále byl posouzen 
účinek rozdílných adjuvans ve vakcíně a ten 
nejefektivnější byl vybrán pro vakcínu Suvaxyn® 
PCV2 One.

Vakcína proti 
PCV vyvinutá společností  

Fort Dodge Animal Health

Suvaxyn® PCV2 One je inaktivovaná cPCV1-2 
vakcína k aktivní imunizaci selat k redukci 
PCV2 virémie a deplec lymfoidní tkáně. 
Účinnost vakcíny byla prokázána v čeležní 
studii, která byla navržena ke splnění požadavků 
k registraci přípravku. Selata ve věku 3 týdnů 
byla vakcinována vakcínou obsahující cPCV1-2 
antigen s patentovaným adjuvantním systémem. Za 
4 měsíce všechna vakcinovaná a kontrolní zvířata 
byla intramuskulárně a intranazálně infikována 
patogením kmenem PCV2. 

Po čelenži byla u prasat sledována teplota, klinické 
příznaky, virémie a serologická odpověď. 21. den 
po infikaci byla všechna zvířata utracena a slezina, 
mandle a mízní uzliny byly histopatologicky 
vyšetřeny a sledován průkaz cirkoviru.

Bylo prokázáno, že jen u 5% vakcinovaných selat 
se vytvořila virémie, zatímco 95% kontrolních 
zvířat bylo viremických. Účinnost vakcinace 
k prevenci virémie byla 94,8%. Při histologickém 
vyšetření byla u 45% vakcinovaných selat a 86,4% 
kontrolních zvířat zjištěna mírná až těžká deplece 
lymfoidní tkáně. Bylo uzavřeno, že vakcína 
Suvaxyn PCV2 One je účinná v prevenci virémie 
a deplece lymfoidní tkáně způsobené virem PCV2 
alespoň 4 měsíce po jedné dávce vakcíny.

Účinnost vakcíny byla také ověřena v čelenžních 
studiích demonstrující křížovou ochranu proti 
geneticky odlišnému francouzskému PCV2 
kmeni, který je z 99,7% identický s novým 
kanadským izolátem. Za 4 měsíce po vakcinaci 
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byla vakcinovaná a kontrolní skupina infikována 
francouzským kmenem a byla sledována teplota, 
klinické příznaky, virémie a sérologická odpověd. 
PCV2 virémie nebyla po čelenži u žádných 
vakcinovaných prasat detekována, ale byla zjištěna 
u 95% kontrolních zvířat. U nevakcinovaných, 
kontrolních prasat v prorovnání s vakcinovanými 
byla zaznamenána statisticky významná deplece 
lymfoidní tkáně.

Kromě toho studie s ohledem na mateřské 
protilátky prokázaly, že vakcína Suvaxyn® PCV2 
One je účinná u prasat s nízkou i vysokou hladinou 
maternálních protilátek proti PCV2. Selata ve 
věku 3 týdnů s kolísavou hladinou mateřských 
protilátek proti PCV2 byla vakcinována jednou 
dávkou vakcíny Suvaxyn® PCV2 One. Za 5 týdnů 
po vakcinaci byla prasata infikována divokým 
patogenním kmenem PCV2 a 21 dní poté byla 
u nich sledována virémie. Zvířata s nízkou až 
střední hladinou mateřských protilátek byla 

v době vakcinace chráněna proti virémii, zatímco 
kontrolní prasata s podobnou hladinou protilátek 
chráněna nebyla. Protekce proti PCV2 virémii byla 
prokázána i u vakcinovaných prasat s vysokou 
hladinou mateřských protilátek.

Účinnost vakcíny Suvaxyn PCV2 One byla 
manifestována v terénních studiích v komerčních 
chovech, které zahrnovaly 6 830 vakcinovaných 
prasat a 3 750 kontrolních zvířat. Výsledky 
prokazují, že vakcinace vakcínou Suvaxyn 
PCV2 One významně snižuje celkovou mortalitu 
způsobenou cirkovirovým onemocněním.

Bezpečnost Suvaxyn PCV2 One byla demonstrována 
v terénním pokuse u 1 100 prasat. Po vakcinaci 
nebyly pozorovány žádné nežádoucí reakce.

Tyto studie ukazují, že vakcína Suvaxyn PCV2 One 
je v terénních podmínkách účinná v prevenci PCV2 
infekce a zároveň i bezpečná pro prasata.

Přeložila MVDr. Petra Souchová

STOP CIRKOVIRU



®IDEXX LaserCyte

®IDEXX LaserCyte
Hematologický analyzátor

Kompletní nabídka parametrù

Leukocyty Erytrocyty Trombocyty Retikulocyty

#WBC #RBC # Krevní # Retikulocyty

destièky

Lymfocyty # & % Hgb MPV % Retikulocyty

Monocyty # & % Hct Pct%

Neutrofily # & % MCV PDW

Eosinofily # & % MCH

Basofily # & % MCHC

RDW

# absolutní hodnota

®Hematologických analyzátor LaserCyte  pøínáší 
výkonné øešení stanovení krevního obrazu. Poskytuje 
celkové a spolehlivé hematologické vyšetøení pøímo u 

®
Vás. LaserCyte  poskytuje KOMPLETNÍ krevní 
obraz obsahující pøesný 5 - dílný diferenciální rozpoèet 
leukocytù a celkový poèet retikulocytù s plnou 

®
automatikou. LaserCyte  využívá nejnovìjší 
technologii laserové prùtokové cytometrie, která je 
uznávaná a nejpøesnìjší metoda - využívaná ve 
svìtových referenèních laboratoøí. Krevní buòky, které 
jsou unášeny nosnou kapalinou pøes laserový paprsek 
jsou jednotlivì skenovány. Rozptýlené svìtlo je 
snímáno 5 detektory a je vytváøen "otisk" pro každý 
rozdílný bunìèný typ, obsahující informace o velikosti 
buòky, velikosti a tvaru jádra, bunìèné komplexnosti 
a granularitì a bunìèné hustotì. Kvalita mìøení 
každého vzorku je automaticky zajištìna použitím 

®technologie qualiBeads . Pøístroj nevyžaduje 
kalibraci nebo další údržbu. 

®LaserCyte  má vyjímeènì jednoduchou obsluhu. 
Ovládání pøístroje je vyøešeno použitím "touch screen" 
monitoru, který je ovládán pøiloženým speciálním 
ukazovátkem nebo pøímo prstem. Pøístroj 

®využívá  IDEXX VetLab  Station - poèítaè s 
velkým dotykovým displejem pro komfortní a rychlou 
obsluhu a software který je potøebný pro provoz 
analyzátoru a umožòuje obsluhu ostatních pøístrojù 

®veterinární laboratoøe IDEXX VetLab .
®LaserCyte  na principu laserové prùtokové 

cytometrie je nyní k dispozici jen pro Vaší kliniku. 
Laserová prùtoková cytometrie prokázala svou 
spolehlivost ve státních referenèních laboratoøích. 

®LaserCyte  je souèástí veterinární laboratoøe 
®IDEXX Vetlab . Integrace pøístrojù nabízí výkonné a 

okamžité informace v jednom protokolu, obsahující 
biochemii krve, imunologii, hematologii, krevní plyny 
a elektrolyty. Tyto informace Vám pomáhají okamžitì 
a spolehlivì diagnostikovat zdravotní stav Vašich 
pacientù. 

® Hematologický analyzátor LaserCyte je 
nyní dostupný i Vám za velmi zajímavých 
obchodních podmínek. Více informací si 
vyžádejte u Vašeho obchodního zástupce 
Cymedica.

k provozu Charakteristika a výhody

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Laserová prùtoková cytometrie poskytuje pøesný 5-dílný 

diferenciální rozpoèet leukocytù a stanovení erytrocytù 

vèetnì retikulocytù.

Celkem 25 hematologických parametrù za 10 minut !!!

Není nutná pøíprava vzorku a pravidelná údržba.

Bez speciálního zaškolení je personál schopen získat 

jednoduše pøesné a správné výsledky.

Zadávání dat pomocí dotykové obrazovky.

Neomezené ukládání dat pacientù.
®Kompatibilita s dalšími pøístroji IDEXX VetLab .

Automatický monitoring šarží a expirací reagentù.

Interpretaèní prùvodce pøímo na obrazovce.

Kontakty: 
CZ - Štencl Petr, 
stencl@cymedica.cz, 
+420 724 690 999 
SK - MVDr. Necpalová Martina, 
necpalova@cymedica.sk, 
+421 907 850 198



�  je hematologických vzorkù a jsou ekono-Kompletní rozbor krve - CBC (Comple-
nejnovìjší automatická technologie a micky výhodné. Hlavní nevýhodou je, te Blood Count) je základ pro urèení 
metoda nejvíce využívaná referenèními že neposkytují 5-dílný diferenciál, celkového zdravotního stavu pacienta a 
laboratoøemi k urèení diferenciálního protože lymfocyty jsou slouèené s vyhodnocení potencionálních skrytých 
rozpoètu leukocytù. Jak buòky prochá-monocyty a ve vzorcích krve koèek a nemocí. CBC je nedílnou souèástí 
zejí skrz laserový paprsek, svìtelný koní nestanovují eosinofily, které jsou diagnostických vyšetøovacích metod 
model rozptýlený podle jednotlivých obsaženy v poètu granulocytù.každého nemocného pac ienta ,  
bunìk zaznamenává jejich velikost, každého preanestetického vyšetøení, �  mìøí velikost 
velikost a tvar jádra, bunìènou hustotu každého zdravotního profilu seniorù a a poèet èásteèek ve vzorku krve a 
a komplexnost buòky. Na základì toho každého opakovaného vyšetøení metoda je založena na mìøení odlišné 
stanovuje pravdivý 5-dílný diferenciální pacientù s pøedchozími abnormalitami rezistence (odporu) èásteèek procháze-
rozpoèet leukocytù. Nìkteré analyzáto-krevního obrazu. jící malým otvorem mezi dvìma 
ry vyhodnocují absolutní poèet retikulo-elektrickými elektrodami. Protože Výhoda  z í skáván í  okamž i tých  
cytù u psù a koèek, který je nutným buòky jsou klasifikovány jen na základì výsledkù a poskytnutí lepší zdravotní 
standardem pøi klasifikaci anémií. Tato velikosti, ne všechny bílé krevní buòky péèe pacientùm je motivací øady 
technologie byla donedávna dostupná mohou být rozlišeny jedna od druhé. veterinárních praxí investovat do 
jen v referenèních laboratoøích a mùže Jaderné erytrocyty a slouèené krevní automatických hematologických 
být o nìco dražší než jiné metody. destièky mají stejnou relativní velikost analyzátorù. Od nástupu hematologic-

Vlastnosti privátních hematologic-jako leukocyty a tak mohou být chybnì kých pøístrojù v 50tých letech došlo u 
kých ana lyzátorù se ve lmi  l iš í .  klasifikovány jako bílé krevní buòky. tìchto analyzátorù k výraznému 
Veterinární lékaøi by mìli zvážit výhody Naopak velké destièky, nebo malé zlepšení. Nabízí pøesnìjší rozpoèet 
a nevýhody každého pøístroje, pøed tím shluky destièek mohou být evidovány krevních bunìk s automatickým 2, 3 
než se rozhodnou pro jeden, nejvhod-jako erytrocyty.     nebo 5-dílným diferenciálním rozpoè-
nìjší analyzátor pro jejich praxi (viz. tem leukocytù a vyžadují podstatnì Další významnou skuteèností u 
tab.1). Protože hematologické výsledky ménì èasu k obsluze. impedanèních systémù je, že tyto 
jsou zvláštì náchylné ke stálým analyzátory vyžadují pro normální bìh Hematologické analyzátory mohou 
zmìnám, jen privátní hematologické (tedy mimo provoz bìhem analýzy být dle použité technologie rozdìleny 
analyzátory umožòují získat okamžité a vzorku) reagenèní roztok. Tím jsou na kvantitativní „quantitative buffy coat 
spolehlivé informace pro diagnostiku a nároèné na údržbu a zvyšují se finanèní (QBC)“ analyzátory, impedanèní 
monitoring zdraví Vašich pacientù.náklady na jedno vyšetøení. Impedanèní analyzátory a laserové cytometry. 

pøeložil Petr Štenclanalyzátory bývají støednì drahé a Protože hematologické pøístroje 
poskytují rychlé výsledky. Nemohou mohou pro veterinární praxe pøedstavo-
však stanovit pravdivý 5-dílný diferenci-vat znaèné poøizovací náklady, je pro 
ální rozpoèet leukocytù a poèet výbìr nutná znalost technologií a 
retikulocytù.schopností jednotlivých analyzátorù.

�  klasifikuje 
buòky na základì hustoty a 
z b a r v e n í  b u n ì è n ý c h  
komponentù. Po vysoko-
otáèkovém odstøedìní je 
krevní vzorek rozdìlen na 
plazmu, spektrum bílých 
bunìk  buffy coat (které 
obsahuje leukocyty a krevní 
dest ièky) a erytrocyty.  
Ana lyzátory  QBC jsou 
jednoduché na obsluhu, 
vyžadují minimální údržbu, 
jsou vhodné k vyšetøení 

 Laserová prùtoková cytometrie

 Impedanèní analyzátory

 Metoda QBC

Výbìr hematologického analyzátoru 

Náhled do diagnostiky.

X X X
TABULKA 1: POROVNÁNÍ TØÍ TYPÙ PRIVÁTNÍCH HEMATOLOGICKÝCH ANALYZÁTORÙ

Impedanèní technologie

3-dílný diferenciál
Granulocyty
Lymfocyty
Monocyty
(nìkteré systémy
odhadují eosinofily 
a basofily)

NE

1-3 minuty

ANO

ANO

minimální

Týdenní a/nebo mìsíèní 
èištìní (nìkteré pøístroje 
vyžadují 3-mìsíèní, 6-
mìsíèní a roèní 
údržbu.)

Kvantitativní „Buffy Coat“- QBC

2-dílný diferenciál
Lymfocyty/Monocyty
Granulocyty
(3-dílný diferenciál pro vzorky 
krve psù a skotu se 
signifikantním poètem
eosinofilù)

NE, jen % retikulocytù

7 minut

NE

NE

støední

Dennì test
kalibraèní tyèky.

Laserová prùtoková cytometrie

5-dílný diferenciál
Neutrofily
Lymfocyty
Monocyty
Eosinofily
Basofily

ANO

10 minut

NE

NE

minimální

Týdenní
èištìní filtru.

Diferenciální

rozpoèet

leukocytù

Absolutní poèet 
retikulocytù

Èas analýzy

Interference erytrocytù 
s leukocyty

Interference velkých 
trombocytù s poètem 
leukocytù

Technický èas 
bìhem analýzy

Požadovaná údržba

Fred Metzger, DVM, DABVP

Metzger Animal Hospital

State College, Pa.
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plynù a elektrolytù

™IDEXX VetLyte
Analyzátor elektrolytù
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Hematologický analyzátor
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Souèásti dodávky:

Kompatibilita:

�

�

�

�

Dotykový displej - touch screen.

Poèítaè DELL se softwarem IDEXX.

Inkoustová tiskárna pro tisk protokolù.

Laboratorní informaèní systém IDEXX VetLab Station je 

možné propojit se všemi pøístroji øady veterinárních 
® ®analyzátorù IDEXX: LaserCyte™, VetTest vèetnì SNAP  

® ® ™ ®Reader, VetStat , VetLab  UA, QBC VetAutoread , VetLyte .

®IDEXX VetLab  Station je veterinární informaèní systém, který pøináší 
zcela novou úroveò zpracování výsledkù krve z veterinární laboratoøe 

®IDEXX VetLab  pomocí souèasných informaèních technologií.

®Laboratorní informaèní systém IDEXX VetLab  Station:

Nabízí zcela novou úroveò BLESKOVÉHO zpracování integrovaných 
®výsledkù ze všech pøipojených analyzátorù IDEXX VetLab . 

Poskytuje komplexní a neomezený záznam provedených krevních testù 
každého pacienta, umožòující Vám a Vašemu personálu provádìt 
PØESNÁ A RYCHLÁ rozhodnutí.

Nabízí možnost SLEDOVÁNÍ VÝVOJE jednotlivých parametrù, 
poskytující užiteènou vizuální pomùcku k podložení Vašich doporuèení.

Nabízí možnost evidence manuálnì provádìných rychlých 
®diagnostických testù SNAP .

Výsledky jsou prezentovány na pøehledném diagnostickém protokolu, 
který ocení také majitel.

Nabízí interpretaèní a názorné video prùvodce pro asistenci Vás a Vašeho 
personálu umožòující dostat z Vašich diagnostických výsledkù co 
nejvíce.

�

�

�

�

�

�

Laboratorní informaèní systém



®
IDEXX VetLab

K o m p l e x n í s y s t é m =

K v a l i t n í d i a g n o s t i k a

Veterinární laboratoø

Kontakty: 
CZ - Štencl Petr, 
stencl@cymedica.cz, 
+420 724 690 999 
SK - MVDr. Necpalová Martina, 
necpalova@cymedica.sk, 
+421 907 850 198

IDEXX VetTest®
Biochemický analyzátor
�
�

�
�
�

�

IDEXX LaserCyte®
Hematologický analyzátor
�
�
�
�
�

�

™IDEXX VetAutoread
Hematologický analyzátor
�
�
�

™IDEXX VetStat
Analyzátor krevních plynù a elektrolytù
�

�
�

IDEXX VetLab® UA 
Moèový analyzátor
�
�
�
�

IDEXX VetLab® Station 
Laboratorní informaèní systém
�

�
�
�
�
�

Veterinárnì specifický analyzátor - rozmezí pro 38 druhù zvíøat.
, která minimalizuje ovlivnìní výsledkù 

nežádoucími substancemi jako je hemolýza, iktérie a lipémie.
Rychlý a flexibilní -   
Celkem je možno stanovit 24 parametrù jednotlivì nebo v 7 panelech.
Rozsáhlý - mìøí parametry, které jiné analyzátory pro privátní praxe nevyšetøují (napø. 

amoniak NH ).3 

® Možnost rozšíøit o analyzátor SNAP Reader pro stanovení T4, kortizolu a žluèových kyselin.

Veterinárnì specifický analyzátor stanovující
Využívá technologie referenèních laboratoøí - . 
Krevní obraz nabízí .
Mìøení ve 3 jednoduchých krocích.
Bez kalibrace - Interní kontrolní technologie QualiBeads™ zajiš¨uje vysokou pøesnost 

mìøení.
Vysoká preciznost - mìøení je vyhodnocováno 5 detektory, které identifikují jednotlivé buòky. 

hematologický systém využívající "suchou" technologii.
Mìøí 2,5 dílný diferenciál a retikulocyty, 
Výsledky bìhem 8 minut 

VetStat je jediný privátní analyzátor krevních plynù 

 nabízející jednoduchou a rychlou obsluhou.  
Pøenosný pøístroj s cenovì efektivním provozem s výdrží až 8 hodin provozu na baterie.
Poskytuje rychlé a pøesné výsledky elektrolytù (sodík, draslík a chlór), krevních plynù, 

acidobazické rovnováhy, ionizovaného vápníku, glukózy, aniontové mezery, tCO , O , 2 2

bikarbonátù a hemoglobinu.

 zajiš¨uje pøesné výsledky - faktor lidské chyby je eliminován!
Obsluha jedním tlaèítkem nabízí .
Výsledky jsou naèítány a tištìny automaticky - .
Profesionální, kvalitní tisk zvyšuje spokojenost zákazníka - výsledky bìhem 

®70 sekund. Kompatibilní  s laboratorním systémem IDEXX VetLab .

Neomezená z pøístrojù IDEXX 
®VetLab .

Sledování namìøených parametrù s interpretací.
Video návody/postupy pro obsluhu, pøípravu vzorkù.

®Archivace výsledkù rychlých testù IDEXX SNAP .
Vysoká modularita/rozšiøitelnost celého systému.

Využívá suchou "DrySlide" technologii

výsledky za 6  minut vèetnì interpretace, 12 parametrù najednou.

 pøesný  5 dílný diferenciál a retikulocyty.
laserová prùtoková cytometrie

25 hematologických parametrù bìhem 10 minut

Rychlý, jednoduchý, bezúdržbový 
nabízí celkem 12 hematologických parametrù.

vèetnì interpretaèního komentáøe.

modifikovaný speciálnì pro veterinární 

použití Práci s VetStatem zvládne každý !

Automatický provoz
rychlé a jednoduché použití

úspora èasu obsluhy

archivace laboratorních výsledkù 

vývoje trendù 

®Kompatibilita s pøístroji IDEXX VetLab



Porovnání virových kmenů IB z Nizozemska, z Velké Británie a z USA

Kmen
Nizozemsko
D4191

Velká Británie
VF70
HL10
HL12

USA
Ark Dup
Ark DPI
Ark 99

Obal
Rok

1985
1990

1984

?
1983

52,4 69,1 69,4 104,1 62,4 69,2 104,8 104,19

?

?
?

Poulvac® IBMM + ARK

Infekční bronchitida drůbeže 
a varianty virových kmenů

Virus infekční bronchitidy (IB) stále ještě způsobuje enormní
ekonomické ztráty v drůbežářském průmyslu. Nejznámější 
a nejrozšířenější sérotyp viru je kmen Massachusetts.

Viry IB (corona-virus) však vykazují vysoký stupeň proměn-
livosti. Stále se vytváří nové varianty viru o různé virulenci 
a perzistenci. 

Jeden z posledních izolátů z Velké Británie je 793B (4/91). 
Je blízko příbuzný kmenů CR85 a CR88, izolovaných ve Francii.

Některé vakcinační kmeny IB dávají ochranu proti značně
široké řadě variant terénních kmenů - tyto živé vakcíny jsou
známy pod názvem „protecto-types“ (protekční kmeny). Když
terénní kmeny mění význačně jejich strukturu, je nutno mít
vakcínu s obsahem nového protekčního kmene („protecto-type“).

Arkansas DPI proti 793/B

Izolát Arkansas DPI je sérotyp, který dává ochranu proti izo-
látům 793/B. Tuto ochranu lze rovněž dokumentovat mono-
klonální typizací kmene 4/91 a Arkansas DPI, se kterou byla také
prokázána blízká příbuznost těchto dvou kmenů (viz tabulka).

nováno okulo-nasální cestou vakcínou Poulvac® IBMM + ARK.
Tři týdny po vakcinaci bylo dalších 20 ptáků ustájeno spolu 
s těmi 20 vakcinovanými kuřaty a obě skupiny byly infikovány
virem IB se skupiny 793/B v dávce 5 log 10 TCID50 na ptáka. 

Ostatních 25 ptáků zůstalo jako neinfikovaná kontrola.

Čtyři dny po čelenži byla sledována ciliární aktivita v tra-
cheálních prstencích ptáků.

Ciliární aktivita byla testována na skóre podle hodnocení od
0 do 4. Úplná ciliární aktivita byla hodnocena 4 a bez ciliární
aktivity se hodnotilo jako 0.

V neinfikované skupině byla ciliární aktivita výborná a prů-
měrné skóre bylo 3,78.

Ve vakcinované skupině infikované virovým kmenem 793/B
vykazovali ptáci dobrou ciliární aktivitu s průměrným skóre 3,43
(což se nelišilo signifikantně od skupiny negativní kontroly).

Ve skupině infikované kontroly měli ptáci silně sníženou 
ciliární aktivitu s průměrným skóre 0,8 (což se signifikantně 
lišilo od obou dalších skupin ptáků).

Účinnost

Poulvac® IBMM + ARK chrání proti
variantě viru 793/B (IB variant)

Účinnost u jednodenních kuřat brojlerů

Vakc./infik.                          Kontroly/infik.                          Kontroly/neinfik.
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V pokuse provedeném Univerzitou v Liverpoolu bylo v izo-
lačním ustájení zastaveno 65 kuřat-brojlerů. Ve stáří 17 dní bylo
20 kuřat převedeno do dalšího izolačního ustájení a bylo vakci-

Neinfikované kontroly Infikovaní vakcinované Infikované kontroly *)

Centrální veterinární laboratoří ve Weybridge byl proveden
pokus s jednodenními kuřaty-brojlery s hladinou mateřských
protilátek hodnocenou v HI-testu na IB vyšší než 24 v době
vakcinace. 

Ptáci byli rozděleni do tří skupin: skupina 1 byla vakcinová-
na jako jednodenní kuřata Poulvac® IBMM + Ark (aplikovaná
hrubým sprejem) a byla infikována ve stáří 4 týdnů. Skupina
2 byla nevakcinovanou kontrolní skupinou a byla rovněž
infikována ve stáří kuřat 4 týdnů. Skupina 3 zůstala nevakci-
novaná a neinfikovaná.

Infekce byla provedena virovým kmenem 793/B/91 (103

EID50), který byl aplikován intranasálně a ciliární aktivita byla
měřena ve skupinách 1 a 2 pět dní po infekci a hodnocena
podle uvedeného skóre. Ciliární skóre bylo hodnoceno v horní
části průdušnice, dále ve středních a dolních oblastech prů-
dušnice.
U infikovaných kontrolních ptáků navodil infekční virus silné
změny v horní části průdušnice. 

Vakcína Poulvac® IBMM + Ark navodila u jednodenních
kuřat výbornou ochranu proti infekci novým variantním kme-
nem IB (793/B).

Tyto výsledky potvrzují, že hladiny mateřských protilátek
neinterferují u jednodenních kuřat s účinností vakcíny.

Terénní pokus

Účinnost Poulvac® IBMM + Ark byla hodnocena na ptácích,
kterým byl aplikován typický komerční vakcinační program.

Skupina 1: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IBMM + Ark a vakcínou Poulvac® NDW hrubým
sprejem (7000 ptáků).

Skupina 2: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IB Primer a Poulvac® NDW hrubým sprejem. (7000 ptáků)

Skupina 3: nevakcinovaná kontrolní skupina (100 ptáků)
Skupiny 1 a 2 byly vakcinované proti Gumboro ve stáří 
2 týdnů vakcínou Poulvac®Bursa plus (vakcína s virulent-
nějším kmenem viru burzitidy), dále ve stáří čtyř týdnů proti
Newcastleské chorobě, jako revakcinace atomizovaným spre-
jem vakcínou Poulvac® NDW.

Byly provedeny dvě čelenže ve 6 týdnech stáří, jedna s kme-
nem M41 (dávka 103 na ptáka) a druhá virovým kmenem
793/B/91 (dávka 105 na ptáka).

Dvacet pět ptáků skupiny 1 a patnáct ptáků skupiny 3 bylo
infikováno kmeny čelenžových virů.

Ciliární aktivita byla měřena 48. den (skóre: + = úplný
pohyb, +/- = snížený pohyb, - = bez pohybu).

Hladina protekce v populaci byla hodnocena podle násle-
dujícího vzorce: % ochrany = počet ptáků s úplnou ciliární
aktivitou  + polovina počtu ptáků se sníženou ciliární aktivi-
tou / celkovým počtem ptáků.

Ochrana ptáků vakcinovaných jako jednodenní kuřata
vakcínou Poulvac® IBMM + Ark byla měřena v 6 týdnech po
infekci virovými kmeny M41 a 793/B (viz graf) 

Poulvac® IBMM + Ark dává po vakcinaci jednodenních
kuřat výbornou ochranu před infekcí ve stáří 6 týdnů
virovými kmeny typů M41 a 793/B.
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*) = liší se významně, hodnota p > 0,5)

Horní Střední Dolní Celkem
dýchací cesty dýchací aparát dýchací aparát
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M41                           793/B

Vakc./infik.                        Kontroly/infik.

Poulvac® IBMM + ARKPoulvac® IBMM + ARK Poulvac® IBMM + ARKPoulvac® IBMM + ARK
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Poulvac® IBMM + ARK

Infekční bronchitida drůbeže 
a varianty virových kmenů

Virus infekční bronchitidy (IB) stále ještě způsobuje enormní
ekonomické ztráty v drůbežářském průmyslu. Nejznámější 
a nejrozšířenější sérotyp viru je kmen Massachusetts.

Viry IB (corona-virus) však vykazují vysoký stupeň proměn-
livosti. Stále se vytváří nové varianty viru o různé virulenci 
a perzistenci. 

Jeden z posledních izolátů z Velké Británie je 793B (4/91). 
Je blízko příbuzný kmenů CR85 a CR88, izolovaných ve Francii.

Některé vakcinační kmeny IB dávají ochranu proti značně
široké řadě variant terénních kmenů - tyto živé vakcíny jsou
známy pod názvem „protecto-types“ (protekční kmeny). Když
terénní kmeny mění význačně jejich strukturu, je nutno mít
vakcínu s obsahem nového protekčního kmene („protecto-type“).

Arkansas DPI proti 793/B

Izolát Arkansas DPI je sérotyp, který dává ochranu proti izo-
látům 793/B. Tuto ochranu lze rovněž dokumentovat mono-
klonální typizací kmene 4/91 a Arkansas DPI, se kterou byla také
prokázána blízká příbuznost těchto dvou kmenů (viz tabulka).

nováno okulo-nasální cestou vakcínou Poulvac® IBMM + ARK.
Tři týdny po vakcinaci bylo dalších 20 ptáků ustájeno spolu 
s těmi 20 vakcinovanými kuřaty a obě skupiny byly infikovány
virem IB se skupiny 793/B v dávce 5 log 10 TCID50 na ptáka. 

Ostatních 25 ptáků zůstalo jako neinfikovaná kontrola.

Čtyři dny po čelenži byla sledována ciliární aktivita v tra-
cheálních prstencích ptáků.

Ciliární aktivita byla testována na skóre podle hodnocení od
0 do 4. Úplná ciliární aktivita byla hodnocena 4 a bez ciliární
aktivity se hodnotilo jako 0.

V neinfikované skupině byla ciliární aktivita výborná a prů-
měrné skóre bylo 3,78.

Ve vakcinované skupině infikované virovým kmenem 793/B
vykazovali ptáci dobrou ciliární aktivitu s průměrným skóre 3,43
(což se nelišilo signifikantně od skupiny negativní kontroly).

Ve skupině infikované kontroly měli ptáci silně sníženou 
ciliární aktivitu s průměrným skóre 0,8 (což se signifikantně 
lišilo od obou dalších skupin ptáků).

Účinnost

Poulvac® IBMM + ARK chrání proti
variantě viru 793/B (IB variant)

Účinnost u jednodenních kuřat brojlerů

Vakc./infik.                          Kontroly/infik.                          Kontroly/neinfik.
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V pokuse provedeném Univerzitou v Liverpoolu bylo v izo-
lačním ustájení zastaveno 65 kuřat-brojlerů. Ve stáří 17 dní bylo
20 kuřat převedeno do dalšího izolačního ustájení a bylo vakci-

Neinfikované kontroly Infikovaní vakcinované Infikované kontroly *)

Centrální veterinární laboratoří ve Weybridge byl proveden
pokus s jednodenními kuřaty-brojlery s hladinou mateřských
protilátek hodnocenou v HI-testu na IB vyšší než 24 v době
vakcinace. 

Ptáci byli rozděleni do tří skupin: skupina 1 byla vakcinová-
na jako jednodenní kuřata Poulvac® IBMM + Ark (aplikovaná
hrubým sprejem) a byla infikována ve stáří 4 týdnů. Skupina
2 byla nevakcinovanou kontrolní skupinou a byla rovněž
infikována ve stáří kuřat 4 týdnů. Skupina 3 zůstala nevakci-
novaná a neinfikovaná.

Infekce byla provedena virovým kmenem 793/B/91 (103

EID50), který byl aplikován intranasálně a ciliární aktivita byla
měřena ve skupinách 1 a 2 pět dní po infekci a hodnocena
podle uvedeného skóre. Ciliární skóre bylo hodnoceno v horní
části průdušnice, dále ve středních a dolních oblastech prů-
dušnice.
U infikovaných kontrolních ptáků navodil infekční virus silné
změny v horní části průdušnice. 

Vakcína Poulvac® IBMM + Ark navodila u jednodenních
kuřat výbornou ochranu proti infekci novým variantním kme-
nem IB (793/B).

Tyto výsledky potvrzují, že hladiny mateřských protilátek
neinterferují u jednodenních kuřat s účinností vakcíny.

Terénní pokus

Účinnost Poulvac® IBMM + Ark byla hodnocena na ptácích,
kterým byl aplikován typický komerční vakcinační program.

Skupina 1: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IBMM + Ark a vakcínou Poulvac® NDW hrubým
sprejem (7000 ptáků).

Skupina 2: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IB Primer a Poulvac® NDW hrubým sprejem. (7000 ptáků)

Skupina 3: nevakcinovaná kontrolní skupina (100 ptáků)
Skupiny 1 a 2 byly vakcinované proti Gumboro ve stáří 
2 týdnů vakcínou Poulvac®Bursa plus (vakcína s virulent-
nějším kmenem viru burzitidy), dále ve stáří čtyř týdnů proti
Newcastleské chorobě, jako revakcinace atomizovaným spre-
jem vakcínou Poulvac® NDW.

Byly provedeny dvě čelenže ve 6 týdnech stáří, jedna s kme-
nem M41 (dávka 103 na ptáka) a druhá virovým kmenem
793/B/91 (dávka 105 na ptáka).

Dvacet pět ptáků skupiny 1 a patnáct ptáků skupiny 3 bylo
infikováno kmeny čelenžových virů.

Ciliární aktivita byla měřena 48. den (skóre: + = úplný
pohyb, +/- = snížený pohyb, - = bez pohybu).

Hladina protekce v populaci byla hodnocena podle násle-
dujícího vzorce: % ochrany = počet ptáků s úplnou ciliární
aktivitou  + polovina počtu ptáků se sníženou ciliární aktivi-
tou / celkovým počtem ptáků.

Ochrana ptáků vakcinovaných jako jednodenní kuřata
vakcínou Poulvac® IBMM + Ark byla měřena v 6 týdnech po
infekci virovými kmeny M41 a 793/B (viz graf) 

Poulvac® IBMM + Ark dává po vakcinaci jednodenních
kuřat výbornou ochranu před infekcí ve stáří 6 týdnů
virovými kmeny typů M41 a 793/B.
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Porovnání virových kmenů IB z Nizozemska, z Velké Británie a z USA

Kmen
Nizozemsko
D4191

Velká Británie
VF70
HL10
HL12

USA
Ark Dup
Ark DPI
Ark 99

Obal
Rok

1985
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1984

?
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52,4 69,1 69,4 104,1 62,4 69,2 104,8 104,19

?

?
?

Poulvac® IBMM + ARK

Infekční bronchitida drůbeže 
a varianty virových kmenů

Virus infekční bronchitidy (IB) stále ještě způsobuje enormní
ekonomické ztráty v drůbežářském průmyslu. Nejznámější 
a nejrozšířenější sérotyp viru je kmen Massachusetts.

Viry IB (corona-virus) však vykazují vysoký stupeň proměn-
livosti. Stále se vytváří nové varianty viru o různé virulenci 
a perzistenci. 

Jeden z posledních izolátů z Velké Británie je 793B (4/91). 
Je blízko příbuzný kmenů CR85 a CR88, izolovaných ve Francii.

Některé vakcinační kmeny IB dávají ochranu proti značně
široké řadě variant terénních kmenů - tyto živé vakcíny jsou
známy pod názvem „protecto-types“ (protekční kmeny). Když
terénní kmeny mění význačně jejich strukturu, je nutno mít
vakcínu s obsahem nového protekčního kmene („protecto-type“).

Arkansas DPI proti 793/B

Izolát Arkansas DPI je sérotyp, který dává ochranu proti izo-
látům 793/B. Tuto ochranu lze rovněž dokumentovat mono-
klonální typizací kmene 4/91 a Arkansas DPI, se kterou byla také
prokázána blízká příbuznost těchto dvou kmenů (viz tabulka).

nováno okulo-nasální cestou vakcínou Poulvac® IBMM + ARK.
Tři týdny po vakcinaci bylo dalších 20 ptáků ustájeno spolu 
s těmi 20 vakcinovanými kuřaty a obě skupiny byly infikovány
virem IB se skupiny 793/B v dávce 5 log 10 TCID50 na ptáka. 

Ostatních 25 ptáků zůstalo jako neinfikovaná kontrola.

Čtyři dny po čelenži byla sledována ciliární aktivita v tra-
cheálních prstencích ptáků.

Ciliární aktivita byla testována na skóre podle hodnocení od
0 do 4. Úplná ciliární aktivita byla hodnocena 4 a bez ciliární
aktivity se hodnotilo jako 0.

V neinfikované skupině byla ciliární aktivita výborná a prů-
měrné skóre bylo 3,78.

Ve vakcinované skupině infikované virovým kmenem 793/B
vykazovali ptáci dobrou ciliární aktivitu s průměrným skóre 3,43
(což se nelišilo signifikantně od skupiny negativní kontroly).

Ve skupině infikované kontroly měli ptáci silně sníženou 
ciliární aktivitu s průměrným skóre 0,8 (což se signifikantně 
lišilo od obou dalších skupin ptáků).

Účinnost

Poulvac® IBMM + ARK chrání proti
variantě viru 793/B (IB variant)

Účinnost u jednodenních kuřat brojlerů

Vakc./infik.                          Kontroly/infik.                          Kontroly/neinfik.
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V pokuse provedeném Univerzitou v Liverpoolu bylo v izo-
lačním ustájení zastaveno 65 kuřat-brojlerů. Ve stáří 17 dní bylo
20 kuřat převedeno do dalšího izolačního ustájení a bylo vakci-

Neinfikované kontroly Infikovaní vakcinované Infikované kontroly *)

Centrální veterinární laboratoří ve Weybridge byl proveden
pokus s jednodenními kuřaty-brojlery s hladinou mateřských
protilátek hodnocenou v HI-testu na IB vyšší než 24 v době
vakcinace. 

Ptáci byli rozděleni do tří skupin: skupina 1 byla vakcinová-
na jako jednodenní kuřata Poulvac® IBMM + Ark (aplikovaná
hrubým sprejem) a byla infikována ve stáří 4 týdnů. Skupina
2 byla nevakcinovanou kontrolní skupinou a byla rovněž
infikována ve stáří kuřat 4 týdnů. Skupina 3 zůstala nevakci-
novaná a neinfikovaná.

Infekce byla provedena virovým kmenem 793/B/91 (103

EID50), který byl aplikován intranasálně a ciliární aktivita byla
měřena ve skupinách 1 a 2 pět dní po infekci a hodnocena
podle uvedeného skóre. Ciliární skóre bylo hodnoceno v horní
části průdušnice, dále ve středních a dolních oblastech prů-
dušnice.
U infikovaných kontrolních ptáků navodil infekční virus silné
změny v horní části průdušnice. 

Vakcína Poulvac® IBMM + Ark navodila u jednodenních
kuřat výbornou ochranu proti infekci novým variantním kme-
nem IB (793/B).

Tyto výsledky potvrzují, že hladiny mateřských protilátek
neinterferují u jednodenních kuřat s účinností vakcíny.

Terénní pokus

Účinnost Poulvac® IBMM + Ark byla hodnocena na ptácích,
kterým byl aplikován typický komerční vakcinační program.

Skupina 1: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IBMM + Ark a vakcínou Poulvac® NDW hrubým
sprejem (7000 ptáků).

Skupina 2: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IB Primer a Poulvac® NDW hrubým sprejem. (7000 ptáků)

Skupina 3: nevakcinovaná kontrolní skupina (100 ptáků)
Skupiny 1 a 2 byly vakcinované proti Gumboro ve stáří 
2 týdnů vakcínou Poulvac®Bursa plus (vakcína s virulent-
nějším kmenem viru burzitidy), dále ve stáří čtyř týdnů proti
Newcastleské chorobě, jako revakcinace atomizovaným spre-
jem vakcínou Poulvac® NDW.

Byly provedeny dvě čelenže ve 6 týdnech stáří, jedna s kme-
nem M41 (dávka 103 na ptáka) a druhá virovým kmenem
793/B/91 (dávka 105 na ptáka).

Dvacet pět ptáků skupiny 1 a patnáct ptáků skupiny 3 bylo
infikováno kmeny čelenžových virů.

Ciliární aktivita byla měřena 48. den (skóre: + = úplný
pohyb, +/- = snížený pohyb, - = bez pohybu).

Hladina protekce v populaci byla hodnocena podle násle-
dujícího vzorce: % ochrany = počet ptáků s úplnou ciliární
aktivitou  + polovina počtu ptáků se sníženou ciliární aktivi-
tou / celkovým počtem ptáků.

Ochrana ptáků vakcinovaných jako jednodenní kuřata
vakcínou Poulvac® IBMM + Ark byla měřena v 6 týdnech po
infekci virovými kmeny M41 a 793/B (viz graf) 

Poulvac® IBMM + Ark dává po vakcinaci jednodenních
kuřat výbornou ochranu před infekcí ve stáří 6 týdnů
virovými kmeny typů M41 a 793/B.
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Poulvac® IBMM + ARK

Infekční bronchitida drůbeže 
a varianty virových kmenů

Virus infekční bronchitidy (IB) stále ještě způsobuje enormní
ekonomické ztráty v drůbežářském průmyslu. Nejznámější 
a nejrozšířenější sérotyp viru je kmen Massachusetts.

Viry IB (corona-virus) však vykazují vysoký stupeň proměn-
livosti. Stále se vytváří nové varianty viru o různé virulenci 
a perzistenci. 

Jeden z posledních izolátů z Velké Británie je 793B (4/91). 
Je blízko příbuzný kmenů CR85 a CR88, izolovaných ve Francii.

Některé vakcinační kmeny IB dávají ochranu proti značně
široké řadě variant terénních kmenů - tyto živé vakcíny jsou
známy pod názvem „protecto-types“ (protekční kmeny). Když
terénní kmeny mění význačně jejich strukturu, je nutno mít
vakcínu s obsahem nového protekčního kmene („protecto-type“).

Arkansas DPI proti 793/B

Izolát Arkansas DPI je sérotyp, který dává ochranu proti izo-
látům 793/B. Tuto ochranu lze rovněž dokumentovat mono-
klonální typizací kmene 4/91 a Arkansas DPI, se kterou byla také
prokázána blízká příbuznost těchto dvou kmenů (viz tabulka).

nováno okulo-nasální cestou vakcínou Poulvac® IBMM + ARK.
Tři týdny po vakcinaci bylo dalších 20 ptáků ustájeno spolu 
s těmi 20 vakcinovanými kuřaty a obě skupiny byly infikovány
virem IB se skupiny 793/B v dávce 5 log 10 TCID50 na ptáka. 

Ostatních 25 ptáků zůstalo jako neinfikovaná kontrola.

Čtyři dny po čelenži byla sledována ciliární aktivita v tra-
cheálních prstencích ptáků.

Ciliární aktivita byla testována na skóre podle hodnocení od
0 do 4. Úplná ciliární aktivita byla hodnocena 4 a bez ciliární
aktivity se hodnotilo jako 0.

V neinfikované skupině byla ciliární aktivita výborná a prů-
měrné skóre bylo 3,78.

Ve vakcinované skupině infikované virovým kmenem 793/B
vykazovali ptáci dobrou ciliární aktivitu s průměrným skóre 3,43
(což se nelišilo signifikantně od skupiny negativní kontroly).

Ve skupině infikované kontroly měli ptáci silně sníženou 
ciliární aktivitu s průměrným skóre 0,8 (což se signifikantně 
lišilo od obou dalších skupin ptáků).

Účinnost

Poulvac® IBMM + ARK chrání proti
variantě viru 793/B (IB variant)

Účinnost u jednodenních kuřat brojlerů

Vakc./infik.                          Kontroly/infik.                          Kontroly/neinfik.
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V pokuse provedeném Univerzitou v Liverpoolu bylo v izo-
lačním ustájení zastaveno 65 kuřat-brojlerů. Ve stáří 17 dní bylo
20 kuřat převedeno do dalšího izolačního ustájení a bylo vakci-

Neinfikované kontroly Infikovaní vakcinované Infikované kontroly *)

Centrální veterinární laboratoří ve Weybridge byl proveden
pokus s jednodenními kuřaty-brojlery s hladinou mateřských
protilátek hodnocenou v HI-testu na IB vyšší než 24 v době
vakcinace. 

Ptáci byli rozděleni do tří skupin: skupina 1 byla vakcinová-
na jako jednodenní kuřata Poulvac® IBMM + Ark (aplikovaná
hrubým sprejem) a byla infikována ve stáří 4 týdnů. Skupina
2 byla nevakcinovanou kontrolní skupinou a byla rovněž
infikována ve stáří kuřat 4 týdnů. Skupina 3 zůstala nevakci-
novaná a neinfikovaná.

Infekce byla provedena virovým kmenem 793/B/91 (103

EID50), který byl aplikován intranasálně a ciliární aktivita byla
měřena ve skupinách 1 a 2 pět dní po infekci a hodnocena
podle uvedeného skóre. Ciliární skóre bylo hodnoceno v horní
části průdušnice, dále ve středních a dolních oblastech prů-
dušnice.
U infikovaných kontrolních ptáků navodil infekční virus silné
změny v horní části průdušnice. 

Vakcína Poulvac® IBMM + Ark navodila u jednodenních
kuřat výbornou ochranu proti infekci novým variantním kme-
nem IB (793/B).

Tyto výsledky potvrzují, že hladiny mateřských protilátek
neinterferují u jednodenních kuřat s účinností vakcíny.

Terénní pokus

Účinnost Poulvac® IBMM + Ark byla hodnocena na ptácích,
kterým byl aplikován typický komerční vakcinační program.

Skupina 1: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IBMM + Ark a vakcínou Poulvac® NDW hrubým
sprejem (7000 ptáků).

Skupina 2: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IB Primer a Poulvac® NDW hrubým sprejem. (7000 ptáků)

Skupina 3: nevakcinovaná kontrolní skupina (100 ptáků)
Skupiny 1 a 2 byly vakcinované proti Gumboro ve stáří 
2 týdnů vakcínou Poulvac®Bursa plus (vakcína s virulent-
nějším kmenem viru burzitidy), dále ve stáří čtyř týdnů proti
Newcastleské chorobě, jako revakcinace atomizovaným spre-
jem vakcínou Poulvac® NDW.

Byly provedeny dvě čelenže ve 6 týdnech stáří, jedna s kme-
nem M41 (dávka 103 na ptáka) a druhá virovým kmenem
793/B/91 (dávka 105 na ptáka).

Dvacet pět ptáků skupiny 1 a patnáct ptáků skupiny 3 bylo
infikováno kmeny čelenžových virů.

Ciliární aktivita byla měřena 48. den (skóre: + = úplný
pohyb, +/- = snížený pohyb, - = bez pohybu).

Hladina protekce v populaci byla hodnocena podle násle-
dujícího vzorce: % ochrany = počet ptáků s úplnou ciliární
aktivitou  + polovina počtu ptáků se sníženou ciliární aktivi-
tou / celkovým počtem ptáků.

Ochrana ptáků vakcinovaných jako jednodenní kuřata
vakcínou Poulvac® IBMM + Ark byla měřena v 6 týdnech po
infekci virovými kmeny M41 a 793/B (viz graf) 

Poulvac® IBMM + Ark dává po vakcinaci jednodenních
kuřat výbornou ochranu před infekcí ve stáří 6 týdnů
virovými kmeny typů M41 a 793/B.
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Poulvac® IBMM + ARK

Infekční bronchitida drůbeže 
a varianty virových kmenů

Virus infekční bronchitidy (IB) stále ještě způsobuje enormní
ekonomické ztráty v drůbežářském průmyslu. Nejznámější 
a nejrozšířenější sérotyp viru je kmen Massachusetts.

Viry IB (corona-virus) však vykazují vysoký stupeň proměn-
livosti. Stále se vytváří nové varianty viru o různé virulenci 
a perzistenci. 

Jeden z posledních izolátů z Velké Británie je 793B (4/91). 
Je blízko příbuzný kmenů CR85 a CR88, izolovaných ve Francii.

Některé vakcinační kmeny IB dávají ochranu proti značně
široké řadě variant terénních kmenů - tyto živé vakcíny jsou
známy pod názvem „protecto-types“ (protekční kmeny). Když
terénní kmeny mění význačně jejich strukturu, je nutno mít
vakcínu s obsahem nového protekčního kmene („protecto-type“).

Arkansas DPI proti 793/B

Izolát Arkansas DPI je sérotyp, který dává ochranu proti izo-
látům 793/B. Tuto ochranu lze rovněž dokumentovat mono-
klonální typizací kmene 4/91 a Arkansas DPI, se kterou byla také
prokázána blízká příbuznost těchto dvou kmenů (viz tabulka).

nováno okulo-nasální cestou vakcínou Poulvac® IBMM + ARK.
Tři týdny po vakcinaci bylo dalších 20 ptáků ustájeno spolu 
s těmi 20 vakcinovanými kuřaty a obě skupiny byly infikovány
virem IB se skupiny 793/B v dávce 5 log 10 TCID50 na ptáka. 

Ostatních 25 ptáků zůstalo jako neinfikovaná kontrola.

Čtyři dny po čelenži byla sledována ciliární aktivita v tra-
cheálních prstencích ptáků.

Ciliární aktivita byla testována na skóre podle hodnocení od
0 do 4. Úplná ciliární aktivita byla hodnocena 4 a bez ciliární
aktivity se hodnotilo jako 0.

V neinfikované skupině byla ciliární aktivita výborná a prů-
měrné skóre bylo 3,78.

Ve vakcinované skupině infikované virovým kmenem 793/B
vykazovali ptáci dobrou ciliární aktivitu s průměrným skóre 3,43
(což se nelišilo signifikantně od skupiny negativní kontroly).

Ve skupině infikované kontroly měli ptáci silně sníženou 
ciliární aktivitu s průměrným skóre 0,8 (což se signifikantně 
lišilo od obou dalších skupin ptáků).

Účinnost

Poulvac® IBMM + ARK chrání proti
variantě viru 793/B (IB variant)

Účinnost u jednodenních kuřat brojlerů

Vakc./infik.                          Kontroly/infik.                          Kontroly/neinfik.
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V pokuse provedeném Univerzitou v Liverpoolu bylo v izo-
lačním ustájení zastaveno 65 kuřat-brojlerů. Ve stáří 17 dní bylo
20 kuřat převedeno do dalšího izolačního ustájení a bylo vakci-

Neinfikované kontroly Infikovaní vakcinované Infikované kontroly *)

Centrální veterinární laboratoří ve Weybridge byl proveden
pokus s jednodenními kuřaty-brojlery s hladinou mateřských
protilátek hodnocenou v HI-testu na IB vyšší než 24 v době
vakcinace. 

Ptáci byli rozděleni do tří skupin: skupina 1 byla vakcinová-
na jako jednodenní kuřata Poulvac® IBMM + Ark (aplikovaná
hrubým sprejem) a byla infikována ve stáří 4 týdnů. Skupina
2 byla nevakcinovanou kontrolní skupinou a byla rovněž
infikována ve stáří kuřat 4 týdnů. Skupina 3 zůstala nevakci-
novaná a neinfikovaná.

Infekce byla provedena virovým kmenem 793/B/91 (103

EID50), který byl aplikován intranasálně a ciliární aktivita byla
měřena ve skupinách 1 a 2 pět dní po infekci a hodnocena
podle uvedeného skóre. Ciliární skóre bylo hodnoceno v horní
části průdušnice, dále ve středních a dolních oblastech prů-
dušnice.
U infikovaných kontrolních ptáků navodil infekční virus silné
změny v horní části průdušnice. 

Vakcína Poulvac® IBMM + Ark navodila u jednodenních
kuřat výbornou ochranu proti infekci novým variantním kme-
nem IB (793/B).

Tyto výsledky potvrzují, že hladiny mateřských protilátek
neinterferují u jednodenních kuřat s účinností vakcíny.

Terénní pokus

Účinnost Poulvac® IBMM + Ark byla hodnocena na ptácích,
kterým byl aplikován typický komerční vakcinační program.

Skupina 1: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IBMM + Ark a vakcínou Poulvac® NDW hrubým
sprejem (7000 ptáků).

Skupina 2: Skupina jednodenních kuřat vakcinovaných
Poulvac® IB Primer a Poulvac® NDW hrubým sprejem. (7000 ptáků)

Skupina 3: nevakcinovaná kontrolní skupina (100 ptáků)
Skupiny 1 a 2 byly vakcinované proti Gumboro ve stáří 
2 týdnů vakcínou Poulvac®Bursa plus (vakcína s virulent-
nějším kmenem viru burzitidy), dále ve stáří čtyř týdnů proti
Newcastleské chorobě, jako revakcinace atomizovaným spre-
jem vakcínou Poulvac® NDW.

Byly provedeny dvě čelenže ve 6 týdnech stáří, jedna s kme-
nem M41 (dávka 103 na ptáka) a druhá virovým kmenem
793/B/91 (dávka 105 na ptáka).

Dvacet pět ptáků skupiny 1 a patnáct ptáků skupiny 3 bylo
infikováno kmeny čelenžových virů.

Ciliární aktivita byla měřena 48. den (skóre: + = úplný
pohyb, +/- = snížený pohyb, - = bez pohybu).

Hladina protekce v populaci byla hodnocena podle násle-
dujícího vzorce: % ochrany = počet ptáků s úplnou ciliární
aktivitou  + polovina počtu ptáků se sníženou ciliární aktivi-
tou / celkovým počtem ptáků.

Ochrana ptáků vakcinovaných jako jednodenní kuřata
vakcínou Poulvac® IBMM + Ark byla měřena v 6 týdnech po
infekci virovými kmeny M41 a 793/B (viz graf) 

Poulvac® IBMM + Ark dává po vakcinaci jednodenních
kuřat výbornou ochranu před infekcí ve stáří 6 týdnů
virovými kmeny typů M41 a 793/B.
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*) = liší se významně, hodnota p > 0,5)
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Bezpečnost

Po použití vakcíny Poulvac® IBMM + Ark u jednodenních
kuřat hrubým sprejem se mohou dostavit mírné postvakcinační
reakce.

Bylo to prokázané nejenom pravidelným povinným testem
neškodnosti s jednou dávkou vakcíny a dávkou s dvacetinásob-
ným titrem viru pro uvolnění, ale rovněž při sledování pro-
dukčních výsledků v terénních pokusech.

FORT DODGE ANIMAL HEALTH - váš partner při řešení zdravotních otázek v chovech drůbeže.

Ve studii na SPF ptáků s dvacetinásobkem titru viru pro uvol-
nění, byli ptáci sledováni po dobu 21 dní po vakcinaci a byly
hodnoceny případné klinické příznaky a úhyn. Byly získány
následující výsledky (viz tabulka).

Dostavilo se jen slabé kýchání u ptáků s dvacetinásobnou dávkou.

Použití vakcíny Poulvac® IBMM + Ark je bezpečné. 

Skupina

Kontroly 1/10*) 0/193 0/193 193/210

Počet úhynů z ptáků
celkem

Počet dní s dýchacími
potížemi 

z celkem dní

Počet dní
s kýcháním 

z celkem dní

Počet dní
ve zdraví z celkem dní

20-násobná dávka 0/10 0/210 41/210 210/210

*) Kuře z kontrol uhynulo 5. den na omfalitidu

Konverze živin a % mortality     Evropský faktor produkční efektivity

Konverze živin    
% mortality

Cymedica spol. s r.o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice
tel. 311 545 011, fax: 311 513 611, zelená linka: 800 137 269, http://www.cymedica.cz, e-mail: info@cymedica.cz

IBMM + Ark           KontrolyIBMM + Ark                    Kontroly

Poulvac® IBMM + ARK
Dvojí ochrana kuřat před IB 

� lze snadno aplikovat hrubým sprejem 
u jednodenních kuřat 

� dává dobrou ochranu proti virovému kmenu 
793/B, IB variantní sérotyp, blízko příbuzný
ke kmenům CR 88 a CR 85 z Francie

� vakcinace nemá nežádoucí vliv na produkční 
výsledky chovu a zvyšuje výsledky produkce 
v případě infekce

� je bezpečný

Poulvac® IBMM + ARK
Dvojí ochrana kuřat před IB 

Poulvac® IBMM + ARKPoulvac® IBMM + ARK
Bezpečnost a parametry produkce

Skupina jedna, vakcinovaná Poulvac® IBMM + Ark, byla
porovnána s druhou skupinou ptáků, kteří byli vakcinováni
Poulvac® IB Primer. O vakcíně Poulvac® IB Primer je známo, že
má minimální postvakcinační reakce.

Výsledky potvrdily, že Poulvac® IBMM + Ark dala nižší
počet úhynů a nižší poměr v konverzi živin.

Evropský faktor produkční efektivnosti (European produc-
tion efficiency factor - EPEF) se mnoho nelišil u Poulvac® IBMM
+ Ark a vakcinovaných kontrol (286,6 proti 279,1).

Konverze živin byla významně zvýšená u skupiny Poulvac®

IBMM + Ark (šestibodová převaha nad kontrolami). Mortalita
byla nižší ve skupině vakcinované Poulvac® IBMM + Ark
(2,62% proti 3,19%) (viz graf).

Vakcína Poulvac® IBMM + Ark neměla nežádoucí vliv na
produkci brojlerů a je bezpečná, i při vakcinaci jednoden-
ních kuřat hrubým sprejem.

Poulvac® IBMM + ARK
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 Moxidectin: unikátní 2 týdenní 
perzistence

 Moxidectin	vzhledem	ke	své	unikátní	perzistentní	
aktivitě	prokázal,	že	zabrání	reinfekcím	infekčními	
larvami	malých	strongylů	po	dobu	2	týdnů	po	aplikaci.	
Infekční	larvy	jsou	patogenní	v	době	proniknutí	do	
střevní	sliznice,	kde	způsobují	zánět	sliznice.	Bylo	
pozorováno,	že	tato	patologická	reakce	je	redukována	
u	koní	léčených	moxidectinem.

Moxidectin jako jedinečná aktivní substance 
přípravků Equest® & Equest® Pramox potlačí exkreci 
vajíček na nejméně 90 dní – to je déle než jakékoliv 
odčervovací přípravky. To umožňuje 13 týdenní 
interval v podávání přípravků Equest® & Equest® 
Pramox. Nejdelší aplikační  interval ze všech 
běžných přípravků.

Nejdelší aplikační interval než kterékoliv běžné odčervovací prostředky
 Moxidectin: potlačí exkreci vajíček na 
nejméně 90 dní

 Moxidectin	jako	jedinečná	aktivní	substance	přípravků	
Equest®	a	Equest®	Pramox	potlačí	exkreci	vajíček	
nematod	na	nejméně	90	dní.

• Kontrolní (neléčená) skupina a koně ošetřené 
Equestem Pramox byly od prvního dne po 
celou dobu pokusu na stejné pastvině  společně 
s kontaminovanou kontrolní skupinou koní.

• Den 0 a 119. den byly identifikováni nematodi: malí 
strongyli (63-78% z celkové populace parazitů) a 
velcí strongyli.
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skupina	léčená	Equestem	Pramox
kontrolní skupina

 Moxidectin: potlačí exkreci vajíček déle 
než jakékoliv jiné účinné látky

 Moxidectin	jako	jedinečná	aktivní	substance	přípravků	
Equest®	a	Equest®	Pramox	potlačí	exkreci	vajíček	
malých	strongylů,	nejčastějších	parazitů	u	koní,	déle	než	
ivermectin,	pyrantel	a	fenbendazol.

• Opakované ošetření bylo provedeno, když více 
než 50% koní mělo > 200 vajíček/gram, tak jak to 
bylo požadováno pro koně léčené ivermectinem, 
pyrantelem a fenbendazolem. Opakované ošetření 
nebylo nutné u koní léčených moxidectinem.

Počet dní po léčení, kdy nejméně 50% koní mělo  
> 200 vajíček/ gram
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Bezpečnost

Po použití vakcíny Poulvac® IBMM + Ark u jednodenních
kuřat hrubým sprejem se mohou dostavit mírné postvakcinační
reakce.
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nění, byli ptáci sledováni po dobu 21 dní po vakcinaci a byly
hodnoceny případné klinické příznaky a úhyn. Byly získány
následující výsledky (viz tabulka).
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Skupina jedna, vakcinovaná Poulvac® IBMM + Ark, byla
porovnána s druhou skupinou ptáků, kteří byli vakcinováni
Poulvac® IB Primer. O vakcíně Poulvac® IB Primer je známo, že
má minimální postvakcinační reakce.

Výsledky potvrdily, že Poulvac® IBMM + Ark dala nižší
počet úhynů a nižší poměr v konverzi živin.
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IBMM + Ark (šestibodová převaha nad kontrolami). Mortalita
byla nižší ve skupině vakcinované Poulvac® IBMM + Ark
(2,62% proti 3,19%) (viz graf).

Vakcína Poulvac® IBMM + Ark neměla nežádoucí vliv na
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■  Moxidectin: delays egg  
re-appearance for at  
least 90 days

■  Moxidectin, the unique active ingredient 
of EQUEST and EQUEST PRAMOX, 
delays nematode egg re-appearance for 
at least 90 days.

●  Controls (untreated) and horses treated 
with EQUEST PRAMOX on Day Zero were 
on the same pasture throughout the trial; 
with ongoing pasture contamination from 
the control group of horses1. 

The nematodes identified on Day 0 and Day 
119 were: small redworm (63 to 78% of the 
parasitic population) and large redworm.

Egg re-appearance post treatment  
with EQUEST PRAMOX

 

■  Moxidectin: delays egg  
re-appearance for longer than 
other actives

■  Moxidectin, in EQUEST and EQUEST 
PRAMOX, delays small redworm egg  
re-appearance, the most common equine 
parasite, for longer than ivermectin2, 
pyrantel2 and fenbendazole3 .

●  Retreatment was given when 50% or 
more of horses reached eggs counts ≥ 
200 eggs per gram, and was required for 
horses treated with ivermectin, pyrantel 
and fenbendazole. No re-treatment was 
required for horses treated with moxidectin.

Number of days post treatment when at 
least 50% of horses reached egg counts 
≥ 200 eggs per gram2

Number of days post treatment when at 
least 50% of horses reached egg counts 
≥ 200 eggs per gram3

Longest Dosing Interval of any Routine Wormer
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Počet dní po léčení, kdy nejméně 50% koní mělo 
 > 200 vajíček/ gram

Equest® & Equest® Pramox jsou unikátní gelové 
přípravky, které snižují riziko odmítnutí zvířetem. Jsou 
baleny v lehce použivatelných aplikátorech pro snadné 
podávání. Pouze 4 samostatné dávky jsou potřeba 
k celoroční kontrole endoparazitóz u koní.

Bezpečnost

Po použití vakcíny Poulvac® IBMM + Ark u jednodenních
kuřat hrubým sprejem se mohou dostavit mírné postvakcinační
reakce.

Bylo to prokázané nejenom pravidelným povinným testem
neškodnosti s jednou dávkou vakcíny a dávkou s dvacetinásob-
ným titrem viru pro uvolnění, ale rovněž při sledování pro-
dukčních výsledků v terénních pokusech.

FORT DODGE ANIMAL HEALTH - váš partner při řešení zdravotních otázek v chovech drůbeže.

Ve studii na SPF ptáků s dvacetinásobkem titru viru pro uvol-
nění, byli ptáci sledováni po dobu 21 dní po vakcinaci a byly
hodnoceny případné klinické příznaky a úhyn. Byly získány
následující výsledky (viz tabulka).

Dostavilo se jen slabé kýchání u ptáků s dvacetinásobnou dávkou.

Použití vakcíny Poulvac® IBMM + Ark je bezpečné. 

Skupina

Kontroly 1/10*) 0/193 0/193 193/210

Počet úhynů z ptáků
celkem

Počet dní s dýchacími
potížemi 

z celkem dní

Počet dní
s kýcháním 

z celkem dní

Počet dní
ve zdraví z celkem dní

20-násobná dávka 0/10 0/210 41/210 210/210

*) Kuře z kontrol uhynulo 5. den na omfalitidu

Konverze živin a % mortality     Evropský faktor produkční efektivity

Konverze živin    
% mortality

Cymedica spol. s r.o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice
tel. 311 545 011, fax: 311 513 611, zelená linka: 800 137 269, http://www.cymedica.cz, e-mail: info@cymedica.cz

IBMM + Ark           KontrolyIBMM + Ark                    Kontroly

Poulvac® IBMM + ARK
Dvojí ochrana kuřat před IB 

� lze snadno aplikovat hrubým sprejem 
u jednodenních kuřat 

� dává dobrou ochranu proti virovému kmenu 
793/B, IB variantní sérotyp, blízko příbuzný
ke kmenům CR 88 a CR 85 z Francie

� vakcinace nemá nežádoucí vliv na produkční 
výsledky chovu a zvyšuje výsledky produkce 
v případě infekce

� je bezpečný

Poulvac® IBMM + ARK
Dvojí ochrana kuřat před IB 

Poulvac® IBMM + ARKPoulvac® IBMM + ARK
Bezpečnost a parametry produkce

Skupina jedna, vakcinovaná Poulvac® IBMM + Ark, byla
porovnána s druhou skupinou ptáků, kteří byli vakcinováni
Poulvac® IB Primer. O vakcíně Poulvac® IB Primer je známo, že
má minimální postvakcinační reakce.

Výsledky potvrdily, že Poulvac® IBMM + Ark dala nižší
počet úhynů a nižší poměr v konverzi živin.

Evropský faktor produkční efektivnosti (European produc-
tion efficiency factor - EPEF) se mnoho nelišil u Poulvac® IBMM
+ Ark a vakcinovaných kontrol (286,6 proti 279,1).

Konverze živin byla významně zvýšená u skupiny Poulvac®

IBMM + Ark (šestibodová převaha nad kontrolami). Mortalita
byla nižší ve skupině vakcinované Poulvac® IBMM + Ark
(2,62% proti 3,19%) (viz graf).

Vakcína Poulvac® IBMM + Ark neměla nežádoucí vliv na
produkci brojlerů a je bezpečná, i při vakcinaci jednoden-
ních kuřat hrubým sprejem.

Poulvac® IBMM + ARK



Apsamix	Colistina	40	mg/g	je	4%	medikovaný	premix	k	prevenci	i	léčbě	kolibacilóz	a	
salmonelóz	u	selat	i	výkrmových	prasat.

Účinnou látkou je colistin sulfát,	polymyxinové	antibiotikum	s	baktericidními	účinky.

O P T I M Á L N Í   Ú Č I N N O S T

Unikátní dávkování pro nadprůměrné výsledky
Dávkování: 6 mg colistinu/1 kg ž.hm./den v	krmivu	po	7	dní

-	 koncentrace	ve	střevě	dosahují	velmi	rychle	hodnot	vyšších	než	je	MIC	nezbytná	k	léčbě	E. Coli a Salmonella spp.	infekcí	
-	 tradiční	medikace	dosahují	často	pomaleji	potřebnou	MIC	hladinu	a	nižší	koncentraci	ve	střevním	traktu	léčených	

zvířat	než	Apsamix	Colistina	40	mg/g	prm.
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Vyšší hladiny pro rychlejší 
výsledky

Optimální dávkování

Hladina colistinu v ileu prasete
(střední	hodnoty)	

Čas (hod.)

Graf	1:	Porovnání	hladin	colistinu	v	GIT	po	aplikaci	dvou	produktů	(podle	zaregistrovaného	dávkování)

Dávkovací	schéma	umožňuje	správné dávkování	v	krmivu,	podle	váhy	selat	a	
jejich	příjmu	krmiva.

Účinnost jakou
potřebujete Colistina 40 mg/g                                                                                                

  Colistin - 120 mil. IU/100 g přípravku

Zanedbatelné rezistence v porovnání s jinými antibiotiky
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Apsamix Colistina 40 mg/g je 4% medikovaný premix pro prevenci i léčbu kolibacilóz a salmonelóz 
u selat i výkrmových prasat.
Účinnou látkou je colistin sulfát, polymyxinové antibiotikum s baktericidními účinky.

Unikátní dávkování pro nadprůměrné výsledky

Dávkování: 6 mg colistinu / 1 kg ž. v. / den v krmivu po 7 dní

- koncentrace ve střevě dosahují velmi rychle hodnot vyšších než je MIC nezbytná k léčbě E. Coli
a Salmonella spp. infekcí 

- tradiční medikace dosahují často pomaleji potřebnou MIC hladinu a nižší koncentraci ve střevním traktu 
léčených zvířat než Apsamix Colistina 40 mg/g prm.

Graf1 - Porovnání hladin colistinu v GIT po aplikaci dvou produktů
(podle zaregistrovaného dávkování)

O P T I M Á L N Í  Ú Č I N N O S T

Vyšší hladiny 
pro rychlejší výsledky

Optimální dávkování
Dávkovací schéma umožňuje správné dávkování v krmivu, 
podle váhy selat a jejich příjmu krmiva.

Zanedbatelné rezistence v porovnání s jinými antibiotiky
Tabulka1 Výzkumy prokázaly vysokou
citlivost E. Coli vůči colistinu v porovnání
s jinými antibiotiky

S N A D N É  P O U Ž I T Í

Apsamix 40mg/g je vysoce kvalitní výrobek se snadnou aplikací ve výrobně KS i praktickými výhodami
pro chovatele.

PREMIX VYSOKÉ KVALITY

aktívní látka je originálně vyvinutá molekula (ne generikum) společností Pintaluba a.s. 2005

obsahuje 30 000 mezinárodních jednotek čisté colistinové báze na 1 mg

medikovaný premix je vyráběn za přísné kontroly kvality podle požadavků G.M.P. (správné výrobní praxe)

unikátní nosič (moučka z mandlových skořápek) zajiš�uje: vysokou stabilitu
vysokou sypkost
bezprašnost

% kmenů E. Coli citlivých na různá antibiotika

Antimicrobial Nr of tested % of resistant
strains strains

Colistin 1263 0.4
Neomycin 1241 11.8
Gentamycin 1262 6.3
Apramycin 1144 4.5
Flumequine 1351 25.2

Hladina colistinu v ileu prasete
(střední hodnoty)
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Výhody pro výrobnu krmných směsí

1. VYSOKÁ STABILITA
Colistin je v granulích výborně chráněn díky vysoké teplotní stabilitě nosiče. Medikovaný premix 
Apsamix Colistina 40 mg/g velmi stabilní dlouhou dobu před i po zamíchání do krmiva.
- při používání: koncentrace colistinu zůstává stabilní přinejmenším 4 týdny po otevření pytle
- uzavřený pytel: skladovatelnost 3 roky
- v krmivu: 3 měsíce v krmné směsi nebo granulovaném krmivu

2. VELMI JEDNODUCHÉ ZPRACOVÁNÍ
Apsamix Colistina 40 mg/g je vysoce sypký což usnadňuje zamíchání. Velikost částic je uniformní 
bez drobného prachu.

3. NÍZKÉ RIZIKO KONTAMINACÍ NÁSLEDNÝCH ŠARŽÍ
Velmi nízké množství prachových částic eliminuje riziko křížových kontaminací a s ním jdoucí rizika 
finančních postihů.

Výhody pro chovatele

1. SNADNÉ POUŽITÍ
- široká možnost použití pro léčebné A / NEBO preventivní indikace
- možnost použití s dalšími antibiotiky (například Apsamix Colistina + Aivlosin = 3,75 + 1 kg / 1 t KS)
- snadná aplikovatelnost - neřešíte rozpustnost ve vodě

2. MOŽNOST POUŽITÍ TÉMĚŘ DO DOBY PORÁŽKY
Apsamix Colistina 40 mg/g má ochrannou lhůtu 1 den. (Colistin je makromolekula 
jen velmi omezeně absorbovatelná střevní stěnou. Účinná látka zůstává v lumen GIT 
a proto téměř nehrozí reziduální kontaminace.

3. FINANČNÍ JISTOTA
- optimální účinnost zajiš�uje ekonomický přínos
- bez nebezpečí finančních postihů za rezidua

B E Z P E Č N O S T  P R O  V Ý R O B C E  I  S P O T Ř E B I T E L E

Absence prachových částic obsahujících antibiotika
V premixu nejsou drobné částice nebo zlomky - nízká prašnost při zacházení

Vysoká bezpečnost použití
U prasat krmených 14 dní dvojnásobnou dávkou nebyly pozorovány vedlejší účinky

Bezpečnost pro životní prostředí

Malé variace ve velikosti částic

%
 g

ra
n

u
le

Bez prachové
frakce

Apsamix Colistina 
40 mg/g je snadné
homogenně zamíchat

Tabulka	1:	Výzkumy	prokázaly	vysokou	citlivost	E.	Coli	vůči	colistinu	v	porovnání	s	jinými	
antibiotiky.

Hladký odstav

Účinnost jakou 
potřebujete

Colistin - 120 mil. m.j. / 100 g přípravku

Colistin - 120 mil. m.j. / 100 g přípravku

Účinnost jakou 
potřebujete

Optimální účinnost

Snadné použití

Bezpečnost pro výrobce i spotřebitele

APSAMIX COLISTINA 40 mg/g 
Colistinum 
premix pro medikaci krmiva pro prasata
V: Andrés Pintaluba S.A., Pol. Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana no 5, 43206-Reus (Tarragona), Španělsko. 
DR: Andrés Pintaluba S.A., Pol. Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana no 5, 43206-Reus (Tarragona), Španělsko. 
S: Každý gram obsahuje:

Colistinum (ut sulfas) 40 mg (ekvivalentní 1 200 000 IU/). 
PL: Pomocné látky q.s. 1 g. 
IS: Kód ATCvet: QA07AA10. 
CH: Kolistin sulfát je polypeptidové antibiotikum (cyklopeptid) s baktericidními účinky.

Působí jako povrchově aktivní činidlo (jedná se o kationtové detergenty) s amfipatickými vlastnostmi (obsahuje lipofilické a lipofobické pozůstatky). 
FÚ: Kolistin penetruje do bakteriální buněčné membrány a díky interakci kolistinu s fosfolipidy buněčné bakteriální membrány vyvolává změny její permeability.

V důsledku pak dochází ke změně osmotické bariéry a bakterie se stávají citlivé k chemismu prostředí, což vyvolává jejich lýzi.
Spektrum účinku kolistinu zahrnuje především gramnegativní bakterie: Escherichia coli a Salmonella spp.
Ze skupiny gramnegativní bakterií jsou rezistentní vůči kolistinu zejména Proteus spp., Serratia spp. a Providencia spp.
Mezi různými polymyxiny byla popsána zkřížená rezistence, ta je úplná v případě polymyxinu B. Nebyla popsána žádná rezistence mezi kolistinem a antibiotiky jiných skupin používaných
ve veterinární medicíně.
Kolistin sulfát je špatně absorbován po perorálním podání, a v důsledku toho jsou plasmatické koncentrace prakticky nedetekovatelné. Kolistin zůstává v lumenu gastrointestinálního 
traktu a jeho distribuce do ostatních orgánů a tkání je omezená.
Existence aktivních metabolitů není známa. Po perorálním podání je zcela vyloučen prostřednictvím féces. 

I: Cílový druh zvířat: prasata (selata a prasata ve výkrmu).
Léčba a prevence kolibacilózy a salmonelózy u selat a prasat ve výkrmu vyvolaných bakteriemi citlivými na kolistin. Přípravek by měl být použit na základě diagnostiky původců 
onemocnění ve stádě.

KI: Nepoužívat v případě známé hypersenzitivity na polypeptidová antibiotika nebo na jakoukoliv pomocnou látku. 
SU: Příjem léčiva zvířaty může být změněný v důsledku onemocnění. V případě nedostatečného příjmu krmiva by měla být zvířata léčena parenterálně. 
NÚ: U cílového druhu zvířat nebyly popsány žádné nežádoucí účinky spojené s užíváním kolistin sulfátu v doporučených dávkách. Jelikož se jedná o antibiotikum působící ve střevech, 

může dojít ke změnám zažívání jako střevní dysbióza, plynatost nebo mírný průjem. 
IT: Kolistin je synergický s širokou řadou antimikrobních látek včetně: beta-laktamových, erytromycinu, tetracyklinů, sulfonamidů, trimetoprimu a bacitracinu. Jeho působení je inhibováno

dvojmocnými kationy, jako jsou Ba2+, Ca2+ a Mg2+, nenasycenými mastnými kyselinami a kvartérními sloučeninami amonia. Při perorálním užití nebyl popsán žádný antagonismus
s ostatními antibiotiky. 

TL: Během studií provedených na laboratorních zvířatech (krysy a myši) se neprojevily žádné známky embryotoxických, fetotoxických nebo teratogenních účinků. Protože nebyly provedeny
žádné specifické studie během březosti nebo období laktace, přípravek lze použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

D: Dávka je 6 mg kolistinu na kg živé hmotnosti na den v krmivu (ekvivalent 180000 IU/kg ž.hm./den) po dobu 7 dnů. 
Tohoto je dosaženo zamícháním 3,75 kg přípravku/t krmiva, což odpovídá 150 mg kolistinu na kg krmiva, za předpokladu,
že 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.
Peletování Apsamix Colistina 40 mg/g může být provedeno při průměrné teplotě 65 st. C, maximálně 75 st. C. 
Za normálních podmínek by měla být maximální doba procesu 20 minut. 

ZP: Prostřednictvím krmiva. 
PŘ: U prasat, kterým byla podána dávka dvakrát vyšší než dávka doporučená (300 000 IU/kg ž.hm./den) ve dvou periodách 

podávání (14 dnů), nebyly pozorovány toxické příznaky. Nicméně nelze vyloučit případy vylučování měkkých výkalů a tympanie
v případě předávkování prasat léčených kolistinem, které ustanou po přerušení léčby. 

UZ: Zvláštní opatření pro použití, včetně zvláštních opatření určených osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek  zvířatům:
- Lidé se známou přecitlivělostí na kolistin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.  
- Při míchání veterinárního léčivého přípravku a zacházení s medikovaným krmivem se vyhýbejte přímému kontaktu očí, 

pokožky a sliznic s tímto přípravkem nebo medikovaným krmivem.  
- Je nezbytné přijmout adekvátní opatření, aby během zamíchávání přípravku do krmiva nedošlo k rozptýlení prášku.  
- Doporučujeme používat respirátor dle evropského standardu EN140, ochranné rukavice, ochranný oblek a schválené ochranné brýle.
- Vyhýbejte se kontaktu pokožky a očí s přípravkem.  Dojde-li k němu, doporučujeme postižená místa omýt dostatečným

množstvím vody.
- Při zacházení s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. 

U: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchování.
Uchovávejte v původním obalu. 

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

BA: Vak 25 kg.
OL: Maso: 1 den.
PE: Doba použitelnosti po zamíchání do potravy nebo peletovaného krmiva: 3 měsíce. Po prvním otevření spotřebujte do jednoho měsíce.
DZ: 15.10.2006 
AU: ÚSKVBL, Brno.2006/10/15/N

Cymedica spol. s r.o.
Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice
tel. 311 545 011, fax: 311 513 611 
zelená linka: 800 137 269 
http://www.cymedica.cz, e-mail: info@cymedica.cz

Alpharma Belgium, Laarstraat 16
B-2610 Antwerp – Belgium
Tel +32 (0) 3 287 38 80
Fax +32 (0) 3 287 38 81
www.alpharmaah.com

Hladký odstav

Účinnost jakou 
potřebujete

Colistin - 120 mil. m.j. / 100 g přípravku

Colistin - 120 mil. m.j. / 100 g přípravku

Účinnost jakou 
potřebujete

Optimální účinnost

Snadné použití

Bezpečnost pro výrobce i spotřebitele

APSAMIX COLISTINA 40 mg/g 
Colistinum 
premix pro medikaci krmiva pro prasata
V: Andrés Pintaluba S.A., Pol. Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana no 5, 43206-Reus (Tarragona), Španělsko. 
DR: Andrés Pintaluba S.A., Pol. Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana no 5, 43206-Reus (Tarragona), Španělsko. 
S: Každý gram obsahuje:

Colistinum (ut sulfas) 40 mg (ekvivalentní 1 200 000 IU/). 
PL: Pomocné látky q.s. 1 g. 
IS: Kód ATCvet: QA07AA10. 
CH: Kolistin sulfát je polypeptidové antibiotikum (cyklopeptid) s baktericidními účinky.

Působí jako povrchově aktivní činidlo (jedná se o kationtové detergenty) s amfipatickými vlastnostmi (obsahuje lipofilické a lipofobické pozůstatky). 
FÚ: Kolistin penetruje do bakteriální buněčné membrány a díky interakci kolistinu s fosfolipidy buněčné bakteriální membrány vyvolává změny její permeability.

V důsledku pak dochází ke změně osmotické bariéry a bakterie se stávají citlivé k chemismu prostředí, což vyvolává jejich lýzi.
Spektrum účinku kolistinu zahrnuje především gramnegativní bakterie: Escherichia coli a Salmonella spp.
Ze skupiny gramnegativní bakterií jsou rezistentní vůči kolistinu zejména Proteus spp., Serratia spp. a Providencia spp.
Mezi různými polymyxiny byla popsána zkřížená rezistence, ta je úplná v případě polymyxinu B. Nebyla popsána žádná rezistence mezi kolistinem a antibiotiky jiných skupin používaných
ve veterinární medicíně.
Kolistin sulfát je špatně absorbován po perorálním podání, a v důsledku toho jsou plasmatické koncentrace prakticky nedetekovatelné. Kolistin zůstává v lumenu gastrointestinálního 
traktu a jeho distribuce do ostatních orgánů a tkání je omezená.
Existence aktivních metabolitů není známa. Po perorálním podání je zcela vyloučen prostřednictvím féces. 

I: Cílový druh zvířat: prasata (selata a prasata ve výkrmu).
Léčba a prevence kolibacilózy a salmonelózy u selat a prasat ve výkrmu vyvolaných bakteriemi citlivými na kolistin. Přípravek by měl být použit na základě diagnostiky původců 
onemocnění ve stádě.

KI: Nepoužívat v případě známé hypersenzitivity na polypeptidová antibiotika nebo na jakoukoliv pomocnou látku. 
SU: Příjem léčiva zvířaty může být změněný v důsledku onemocnění. V případě nedostatečného příjmu krmiva by měla být zvířata léčena parenterálně. 
NÚ: U cílového druhu zvířat nebyly popsány žádné nežádoucí účinky spojené s užíváním kolistin sulfátu v doporučených dávkách. Jelikož se jedná o antibiotikum působící ve střevech, 

může dojít ke změnám zažívání jako střevní dysbióza, plynatost nebo mírný průjem. 
IT: Kolistin je synergický s širokou řadou antimikrobních látek včetně: beta-laktamových, erytromycinu, tetracyklinů, sulfonamidů, trimetoprimu a bacitracinu. Jeho působení je inhibováno

dvojmocnými kationy, jako jsou Ba2+, Ca2+ a Mg2+, nenasycenými mastnými kyselinami a kvartérními sloučeninami amonia. Při perorálním užití nebyl popsán žádný antagonismus
s ostatními antibiotiky. 

TL: Během studií provedených na laboratorních zvířatech (krysy a myši) se neprojevily žádné známky embryotoxických, fetotoxických nebo teratogenních účinků. Protože nebyly provedeny
žádné specifické studie během březosti nebo období laktace, přípravek lze použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

D: Dávka je 6 mg kolistinu na kg živé hmotnosti na den v krmivu (ekvivalent 180000 IU/kg ž.hm./den) po dobu 7 dnů. 
Tohoto je dosaženo zamícháním 3,75 kg přípravku/t krmiva, což odpovídá 150 mg kolistinu na kg krmiva, za předpokladu,
že 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.
Peletování Apsamix Colistina 40 mg/g může být provedeno při průměrné teplotě 65 st. C, maximálně 75 st. C. 
Za normálních podmínek by měla být maximální doba procesu 20 minut. 

ZP: Prostřednictvím krmiva. 
PŘ: U prasat, kterým byla podána dávka dvakrát vyšší než dávka doporučená (300 000 IU/kg ž.hm./den) ve dvou periodách 

podávání (14 dnů), nebyly pozorovány toxické příznaky. Nicméně nelze vyloučit případy vylučování měkkých výkalů a tympanie
v případě předávkování prasat léčených kolistinem, které ustanou po přerušení léčby. 

UZ: Zvláštní opatření pro použití, včetně zvláštních opatření určených osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek  zvířatům:
- Lidé se známou přecitlivělostí na kolistin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.  
- Při míchání veterinárního léčivého přípravku a zacházení s medikovaným krmivem se vyhýbejte přímému kontaktu očí, 

pokožky a sliznic s tímto přípravkem nebo medikovaným krmivem.  
- Je nezbytné přijmout adekvátní opatření, aby během zamíchávání přípravku do krmiva nedošlo k rozptýlení prášku.  
- Doporučujeme používat respirátor dle evropského standardu EN140, ochranné rukavice, ochranný oblek a schválené ochranné brýle.
- Vyhýbejte se kontaktu pokožky a očí s přípravkem.  Dojde-li k němu, doporučujeme postižená místa omýt dostatečným

množstvím vody.
- Při zacházení s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. 

U: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchování.
Uchovávejte v původním obalu. 

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

BA: Vak 25 kg.
OL: Maso: 1 den.
PE: Doba použitelnosti po zamíchání do potravy nebo peletovaného krmiva: 3 měsíce. Po prvním otevření spotřebujte do jednoho měsíce.
DZ: 15.10.2006 
AU: ÚSKVBL, Brno.2006/10/15/N

Cymedica spol. s r.o.
Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice
tel. 311 545 011, fax: 311 513 611 
zelená linka: 800 137 269 
http://www.cymedica.cz, e-mail: info@cymedica.cz

Alpharma Belgium, Laarstraat 16
B-2610 Antwerp – Belgium
Tel +32 (0) 3 287 38 80
Fax +32 (0) 3 287 38 81
www.alpharmaah.com
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  Cymedica
pohár Snow

     3. ročník lyžařského víkendu společnosti Cymedica
Už	po	třetí	Vás	všechny	zveme	na	příjemný	víkend	na	horách,	kdy	se	můžete	zbavit	nabraných	kil	z	cukroví,	dobře	si	zalyžovat,	
večer	zatancovat	a	celkově	si	to	užít.	Po	prvním	ročníku,	kdy	nám	počasí	neobyčejně	přálo,	nám	v	loňském	roce	ukázalo	
odvrácenou	tvář.	Ale	my	to	nevzdáváme	a	pro	letošek	si	přejeme	hlavně	dobrou	náladu	a	dost	sněhu.

Místo konání:		Paseky	nad	Jizerou,	lyžařský	areál	Pizár
Datum: první	lednový	víkend	tj.	4.	-	6.	ledna	2008

– Cymedica Pohár Snow v obřím slalomu 
kategorie:			 *		Děti	do	8	let			*		Děti	do	12ti	let			*  Junioři	do	16	ti	let   
  *  Ženy   *  Muži   *  Snowboard	Open

Závod	je	měřen	profesionálním	elektronickým	startovacím	zařízením.	Svahy	jsou	uměle	zasněžovány.	Pro	závod	
máme	pronajatou	sjezdovku.	Je	možný	start	jak	v	kategorii	lyžařské,	tak	ve	snowboardu.	Snowboard	se	jede	jako	
Open	kategorie,	tedy	bez	rozdílu	věku,	váhy	a	pohlaví.

– Sjezd Lyžníků, aneb na čem se také lyžovalo
Volná	exhibice	pro	všechny	kdo	mají	smysl	pro	humor	a	na	půdě	něco,	co	se	používalo	k	lyžování	v	dobách	
minulých.	Též	je	třeba	historický,	době	poplatný	úbor.	 
Hodnotíme „UMĚLECKÝ DOJEM“.

– Jízda zručnosti „na čemkoliv“
Soutěž	pro	jednotlivce	i	teamy	v	libovolném	počtu	vybavené	čímkoliv	na	čem	se	klouzáním	
dokážou dostat do cíle. Hodnotíme ORIGINALITU KLOUZADLA a UMĚLECKÝ DOJEM JÍZDY.

– Organizační zabezpečení akce
Pro letošní ročník nabízíme pro zájemce ubytování po celou dobu akce. Ubytování je domluveno 
v Hotelu Příchovice, v Penzionu Na Vyhlídce, který je v těsném sousedství a nějaké to místo se 
najde i v Hotelu Albert.
Organizační	základna	společnosti	Cymedica	bude	už	tradičně	v	hotelu	Albert.	Všichni	registrovaní	
účastníci	akce	jsou	v	srdečně	zváni	na	Společenský	sobotní	večer	v	hotelu	Albert.	Pro	všechny	bude	
připravena	večeře,	vyhlásíme	vítěze	všech	kategorií,	rozdáme	ceny	a	skončíme	společnou	zábavou,	
tancem	a	nočním	překvapením.
Pro ubytované v jiných penzionech a hotelech zajistíme odvoz.

– Stan poslední záchrany
Kdo	se	účastnil	předchozích	ročníků,	tuší	o	co	se	jedná.	Stan	bude	plný	povoleného	dopingu	tekutého	i	
tuhého	pro	všechny	registrované	účastníky.	

– Společenský večer v hotelu Albert
V	sobotu	večer	bude	pro	všechny	připraveno	společné	posezení,	hudba	a	noční	překvapení.

PŘIHLÁŠKY 
Uzávěrka prezenční	listiny	závodníků	bude	nejdéle	15.	PROSINCE	2007.		Uzávěrka	pro	ubytování	je	
do	30.	LISTOPADU	2007.	
Jak se přihlásit: Telefonicky,	mailem	nebo	faxem	na	kontakty	společnosti	Cymedica	(Cymedica	spol.s	r.o.,	Pod	nádražím	853,	
268	01,	Hořovice,	kontakt:	pí.	Markéta	Krajčová.	E-mail:	krajcova@cymedica.cz,	fax	311	513	611,	tel.	311	545	011).
Upozorňujeme, že kapacita ubytování je omezena, proto, kdo se dřív přihlásí, ten bydlí! 

Cenu	za	ubytování	a	startovné	je	možné	při	přihlášení	uhradit	z	vašeho	bodového	konta	nebo	fakturou.
Hotel Příchovice: 1000	bodů/os/2	noci	se	snídaní		•		Penzion Na Vyhlídce: 600	bodů/os/2	noci	se	snídaní
Hotel Albert: 700	bodů/os/2	noci	se	snídaní

Registrace:	200	bodů/os,	děti	do	12ti	let	zdarma
Registrační	poplatek	nám	pomáhá	nést	náklady	na	pronájem	svahu	a	zařízení	a	organizační	zabezpečení.	Všechny	 registrované	
účastníky	srdečně	zveme	k	celodennímu	občerstvení	na	svahu	ve	Stanu	Poslední	Záchrany	a	na	Společenský	večer	v	Hotelu	Albert.

Hladký odstav

Účinnost jakou 
potřebujete

Colistin - 120 mil. m.j. / 100 g přípravku

Colistin - 120 mil. m.j. / 100 g přípravku

Účinnost jakou 
potřebujete

Optimální účinnost

Snadné použití

Bezpečnost pro výrobce i spotřebitele

APSAMIX COLISTINA 40 mg/g 
Colistinum 
premix pro medikaci krmiva pro prasata
V: Andrés Pintaluba S.A., Pol. Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana no 5, 43206-Reus (Tarragona), Španělsko. 
DR: Andrés Pintaluba S.A., Pol. Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana no 5, 43206-Reus (Tarragona), Španělsko. 
S: Každý gram obsahuje:

Colistinum (ut sulfas) 40 mg (ekvivalentní 1 200 000 IU/). 
PL: Pomocné látky q.s. 1 g. 
IS: Kód ATCvet: QA07AA10. 
CH: Kolistin sulfát je polypeptidové antibiotikum (cyklopeptid) s baktericidními účinky.

Působí jako povrchově aktivní činidlo (jedná se o kationtové detergenty) s amfipatickými vlastnostmi (obsahuje lipofilické a lipofobické pozůstatky). 
FÚ: Kolistin penetruje do bakteriální buněčné membrány a díky interakci kolistinu s fosfolipidy buněčné bakteriální membrány vyvolává změny její permeability.

V důsledku pak dochází ke změně osmotické bariéry a bakterie se stávají citlivé k chemismu prostředí, což vyvolává jejich lýzi.
Spektrum účinku kolistinu zahrnuje především gramnegativní bakterie: Escherichia coli a Salmonella spp.
Ze skupiny gramnegativní bakterií jsou rezistentní vůči kolistinu zejména Proteus spp., Serratia spp. a Providencia spp.
Mezi různými polymyxiny byla popsána zkřížená rezistence, ta je úplná v případě polymyxinu B. Nebyla popsána žádná rezistence mezi kolistinem a antibiotiky jiných skupin používaných
ve veterinární medicíně.
Kolistin sulfát je špatně absorbován po perorálním podání, a v důsledku toho jsou plasmatické koncentrace prakticky nedetekovatelné. Kolistin zůstává v lumenu gastrointestinálního 
traktu a jeho distribuce do ostatních orgánů a tkání je omezená.
Existence aktivních metabolitů není známa. Po perorálním podání je zcela vyloučen prostřednictvím féces. 

I: Cílový druh zvířat: prasata (selata a prasata ve výkrmu).
Léčba a prevence kolibacilózy a salmonelózy u selat a prasat ve výkrmu vyvolaných bakteriemi citlivými na kolistin. Přípravek by měl být použit na základě diagnostiky původců 
onemocnění ve stádě.

KI: Nepoužívat v případě známé hypersenzitivity na polypeptidová antibiotika nebo na jakoukoliv pomocnou látku. 
SU: Příjem léčiva zvířaty může být změněný v důsledku onemocnění. V případě nedostatečného příjmu krmiva by měla být zvířata léčena parenterálně. 
NÚ: U cílového druhu zvířat nebyly popsány žádné nežádoucí účinky spojené s užíváním kolistin sulfátu v doporučených dávkách. Jelikož se jedná o antibiotikum působící ve střevech, 

může dojít ke změnám zažívání jako střevní dysbióza, plynatost nebo mírný průjem. 
IT: Kolistin je synergický s širokou řadou antimikrobních látek včetně: beta-laktamových, erytromycinu, tetracyklinů, sulfonamidů, trimetoprimu a bacitracinu. Jeho působení je inhibováno

dvojmocnými kationy, jako jsou Ba2+, Ca2+ a Mg2+, nenasycenými mastnými kyselinami a kvartérními sloučeninami amonia. Při perorálním užití nebyl popsán žádný antagonismus
s ostatními antibiotiky. 

TL: Během studií provedených na laboratorních zvířatech (krysy a myši) se neprojevily žádné známky embryotoxických, fetotoxických nebo teratogenních účinků. Protože nebyly provedeny
žádné specifické studie během březosti nebo období laktace, přípravek lze použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

D: Dávka je 6 mg kolistinu na kg živé hmotnosti na den v krmivu (ekvivalent 180000 IU/kg ž.hm./den) po dobu 7 dnů. 
Tohoto je dosaženo zamícháním 3,75 kg přípravku/t krmiva, což odpovídá 150 mg kolistinu na kg krmiva, za předpokladu,
že 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.
Peletování Apsamix Colistina 40 mg/g může být provedeno při průměrné teplotě 65 st. C, maximálně 75 st. C. 
Za normálních podmínek by měla být maximální doba procesu 20 minut. 

ZP: Prostřednictvím krmiva. 
PŘ: U prasat, kterým byla podána dávka dvakrát vyšší než dávka doporučená (300 000 IU/kg ž.hm./den) ve dvou periodách 

podávání (14 dnů), nebyly pozorovány toxické příznaky. Nicméně nelze vyloučit případy vylučování měkkých výkalů a tympanie
v případě předávkování prasat léčených kolistinem, které ustanou po přerušení léčby. 

UZ: Zvláštní opatření pro použití, včetně zvláštních opatření určených osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek  zvířatům:
- Lidé se známou přecitlivělostí na kolistin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.  
- Při míchání veterinárního léčivého přípravku a zacházení s medikovaným krmivem se vyhýbejte přímému kontaktu očí, 

pokožky a sliznic s tímto přípravkem nebo medikovaným krmivem.  
- Je nezbytné přijmout adekvátní opatření, aby během zamíchávání přípravku do krmiva nedošlo k rozptýlení prášku.  
- Doporučujeme používat respirátor dle evropského standardu EN140, ochranné rukavice, ochranný oblek a schválené ochranné brýle.
- Vyhýbejte se kontaktu pokožky a očí s přípravkem.  Dojde-li k němu, doporučujeme postižená místa omýt dostatečným

množstvím vody.
- Při zacházení s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. 

U: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchování.
Uchovávejte v původním obalu. 

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

BA: Vak 25 kg.
OL: Maso: 1 den.
PE: Doba použitelnosti po zamíchání do potravy nebo peletovaného krmiva: 3 měsíce. Po prvním otevření spotřebujte do jednoho měsíce.
DZ: 15.10.2006 
AU: ÚSKVBL, Brno.2006/10/15/N

Cymedica spol. s r.o.
Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice
tel. 311 545 011, fax: 311 513 611 
zelená linka: 800 137 269 
http://www.cymedica.cz, e-mail: info@cymedica.cz

Alpharma Belgium, Laarstraat 16
B-2610 Antwerp – Belgium
Tel +32 (0) 3 287 38 80
Fax +32 (0) 3 287 38 81
www.alpharmaah.com



JAk inzeRovAT?
Časopis Herriot můžete využívat 

k řádkové inzerci. 
Inzeráty posílejte na níže uvedené 

kontaktní adresy.

PotýKáte Se ve Své 
Praxi S Problémem?

Napište nám o něm 
a my ho zařadíme do některého 

z příštích čísel jako diskusní téma.

18. číslo: prosinec 2007

A co Vás 
čeká příště?

PříSPěvKy a náměty 
posílejte na adresy:

e-mail: herriot@cymedica.cz
Adresa: Herriot, Cymedica

Pod nádražím 853, 268 01 Hořovice
tel.:  +420 311 545 011, +420 602 139 533

fax: +420 311 513 611
e-mail: slosiarik@cymedica.sk

Adresa: Cymedica Sk spol. s r.o.
Družstevní 1415/8, Zvolen 96001

tel.: +421 455 400 040
fax:  +421 455 400 041

 
Uzávěrka 18. čísla: 25.11. 2007

Reklamní tiskovina.

• novinKy CymeDiCa 

• oDborné informaCe 
Z meZinároDníHo 
ortoPeDiCKéHo KurZu

těšíme Se na SetKání S vámi  
na veterinárníCH aKCíCH:

nová veterinária
Bánská Bystrica

13.10. – 14.10.2007

výroční konference ČavlmZ
Hradec Králové

27.10.- 28.10.2007



Kefamast LC je unikátní intramamární kombinací 
cefalosporinového a aminoglykosidového antibiotika 
v olejovité suspenzi se širokým spektrem antimikrobiální 
aktivity proti všem hlavním patogenům vyvolávajícím záněty 
mléčné žlázy. Každý 9-gramový aplikátor obsahuje: 500 mg 
cefalexinu a 500 mg dihydrostreptomycinu.

Široké spektrum antibakteriální aktivity a synergická aktivita  
cefalexinu a dihydrostreptomycinu v přípravku Kefamast LC zajišťuje 
vysokou účinnost proti subklinickým a akutním mastitidám 
způsobeným všemi hlavními patogeny mléčné žlázy. Použití Kefamastu 
LC rychle redukuje množství somatických buněk na normální hladiny. 
Rezidua antibiotik mizí od osmého dojení po ukončení léčby.

PřiPravujeme

Zeširoka, ... je nejlepší

Kefamast LC
intramamární suspenze
Kefamast LC je unikátní intramammární kombinací cefa-
losporinového a aminoglykosidového antibiotika v olejovité
suspenzi se širokým spektrem antimikrobiální aktivity proti
všem hlavním patogenům vyvolávajícím záněty mléčné žlázy.

Klinické zkoušky prokázaly vynikající synergickou aktivitu
cefalexinu a dihydrostreptomycinu proti původcům akutních
i chronických mastitid.



Kefamast DC je unikátní intramamární kombinací cefalosporinového 
a aminoglykosidového antibiotika s dlouhodobou účinností a širokým 
spektrem antimikrobiální aktivity proti všem hlavním patogenům 
vyvolávajícím záněty mléčné žlázy. 
Každý 9-gramový aplikátor obsahuje: 500 mg cefalexinu a 500 mg 
dihydrostreptomycinu v olejovité bázi, pomalu uvolňující účinné látky.

Široké spektrum antibakteriální aktivity a synergická aktivita cefalexinu a 
dihydrostreptomycinu v přípravku Kefamast DC zajišťuje vysokou účinnost 
proti subklinickým mastitidám na počátku doby záprahu. Kefamast DC 
rovněž významně brání vzniku nových infekcí v době stání na sucho.

novinKa

Nejlepší ochrana proti mastitidám

Kefamast DC
intramamární suspenze
Kefamast DC je unikátní intramammární kombinací cefalosporinového 
a aminoglykosidového antibiotika s dlouhodobou účinností a širokým
spektrem antimikrobiální aktivity proti všem hlavním patogenům vyvolá-
vajícím záněty mléčné žlázy.

Klinické zkoušky prokázaly vynikající synergickou aktivitu cefalexinu 
a dihydrostreptomycinu proti původcům subklinických mastitid v období
zaprahování a při prevenci nových infekcí v době stání na sucho.

Zaprahujte s důvěrou, zaprahujte Kefamastem.


