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BioBos IBR marker Live  

Ambalaje: 5 × 5 doze; 1 × 25 doze  cu diluant în  flacoane 
de 10 și 50 ml

Vaccin viu atenuat, cu administrare  intranazală, pentru 
imunizarea ac�vă a bovinelor și pentru reducerea 
intensității și duratei simptomelor clinice provocate de 
infecția cu virusul BHV-1 (IBR), precum și pentru 
reducerea eliminării virusului sălba�c.

BioBos IBR marker inact. 

Ambalaje: 10 ml, 50 ml, 100 ml

Ambalaje: 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml

Vaccin inac�vat împotriva infecțiilor cu rotavirus, coronavirus și 
E. coli la vițeii nou-născuți ce se administrează la juninci și la 
vacile gestante.
Ambalaje: 50 ml, 100 ml, 10 × 10 ml

Vaccin inac�vat pentru vaccinarea preven�vă și de necesitate a 
bovinelor în efec�ve contaminate sau în zone cu presiune 
infecțioasă ridicată de IBR.

Vaccin marker inac�vat pentru imunizarea ac�vă a bovinelor și 
pentru reducerea intensității și duratei simptomelor clinice 
provocate de infecția  cu virusul BHV-1 (IBR), precum și pentru 
reducerea eliminării virusului sălba�c.

Vaccin inac�vat pentru imunizarea ac�vă a bovinelor împotriva 
virusului parainfluenza 3, virusului sinciţial respirator bovin, 
virusului diareei bovine și Mannheimia (Pasteurella) 
haemoly�ca.

Ambalaje: 100 ml

IBRIN  

BoviBio Respi 4

KOLIBIN RC NEO 

VACCINURI VACCINURI 

MORAXEBIN NEO 

Vaccin viu pentru prevenirea și tratamentul tricofiției 
bovine cauzate de Tricophyton verrucosum

Ambalaje: 10 × 1 doză, 20 × 1 doză

Ambalaje: 40 ml

TRICHOBEN 

Vaccin inac�vat împotriva keratoconjunc�vitei 
provocate de Moraxela bovis la bovine începând cu 
vârsta de o lună. 

Biocan R  

Ambalaje: 100 ml

Vaccin inac�vat împotriva rabiei.

 

PRODUSE HORMONALE

OESTROPHAN  
Produs hormonal cu efect luteoli�c ce conține
0.25 mg/ml cloprostenol ce are acțiune similară 
prostaglandinei F2 alfa.

Ambalaje: 50 ml

Soluţie injectabilă pentru vaci, iepe, oi, capre, scroafe şi 
căţele.

OXYTOCIN BIOVETA 5 IU/ml

Ambalaje: 10 × 2 ml, 10 ml

noutate



PRODUSE INTRAMAMARE

LINEOMAM LC 
Soluție intramamară u�lizată în terapia mas�telor 
cauzate de germeni sensibili la combinația de 
lincomicină și neomicină. 
Ambalaje: 24 × 10 ml, parte componentă a ambalajului 
este un număr de 24 de șervețele de dezinfecție umezite 
65% v/v în soluție de alcool izopropilic.

GAMARET
Suspensie intramamară pentru tratarea mas�telor 
acute și cronice în perioada de lactație, produse de 
germeni sensibi l i  la  novobiocină,  neomicină, 
benzilpenicilină și dihidrostreptomicină.
Ambalaje: 20 seringi × 10 ml

ANTIBIOTICE

STREPTONAMID  
Pulbere hidrosolubilă ce conține Streptomicină și 
Ftalilsulfa�azol recomandată în terapia infecțioasă a 
tractusului diges�v.
Ambalaje: 5 × 2,8 g

noutate



ANTIPARAZITARE

Substanță ac�vă: ivermec�nă 

Ambalaje: plicuri × 20 g

BIOMEC 
 Produs an�parazitar pentru bovine, ovine și porcine. 

În tratamentul bolilor infecțioase produse de germeni sensibili 
la sulfadimidină (coccidioze) la purcei, viței, miei, iepuri și pui de 
găină.

S o l u ț i e  i n j e c t a b i l ă  p e n t r u  t ra t a m e n t u l  e n d o -  ș i 
ectoparazitozelor la bovine, ovine și suine.
Ambalaje: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml

Sulfadimidin Bioveta

ANESTEZICE

Soluţie injectabilă pentru câini, pisici, cai și măgari conţinând 
ketamină.

NARKAMON BIO 100 mg/ml 

Ambalaje: 10 ml, 50 ml

Bovine: sedare, miorelaxare şi analgezie. Se u�lizează în 
combinaţie cu alte substanţe pentru anestezie.
Ambalaje: flacon × 50 ml

Xylazin Bio 2%

noutate Nalgosed 10 mg/ml
Preparatul conține butorfanol, opioid, analgezic care acționează în 
mod central.
Ambalaje: 10 ml, 50 ml



ALTE PRODUSE

BioBovitubal  28000

Ambalaje: flacon × 1 ml (10 doze), 2 ml (20 doze), 5 ml (50 
doze), 10 ml (100 doze), 20 ml (200 doze)

Tuberculină u�lizată pentru diagnos�cul in vivo al 
tuberculozei prin test unic sau test simultan

Soluție intrauterină cu acțiune an�sep�că ce conține iod 
povidonă și se recomandă la scroafe și vaci în vaginite, 
ves�bulite, cervicite, endometrite, atonie uterină, piometru 
sau retenție placentară.
Ambalaje: 150 ml

JODOUTER 

REHYDROSOL BIO

Ambalaje: 83,7 g

Ser an�tetanic.

Pulbere hidrosolubilă pentru administrarea orală ce previne 
deshidratarea și acidoza și asigură necesarul de electroliți în 
caz de pierderi datorate diareei provocate de diferiți agenți 
nutriționali, bacterieni, virali sau în caz de criptosporidioză.

Ambalaje: 20 ml, 100 ml

Ser Clostetan

Profilaxia și terapia bolilor cauzate de deficiența de vitamină E 
și seleniu, în special distrofia musculară la efec�vul tânăr; efect 
benefic asupra reproducerii vacilor.

VITSEL E 

Ambalaje: 50 ml și 100 ml în flacon din s�clă maro.

noutate



PRODUSE VETERINARE 
NOU INREGISTRATE

330 mg/10 ml + 100,000 UI/10 ml soluție intramamară 

Lincomicina 
Neomicina sulfat

LINEOMAM LC

liofilizat și solvent pentru bovine

BioBos IBR
marker live



Profilaxia și terapia bolilor 
legate de deficitul 

vitaminei E și seleniului

soluție injectabilă

VITSEL E
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