
Popis produktů Gamavite, Phosprenyl, Maxidine 

Gamavite 

 

1. Obecné vlastnosti 

1.1 Gamavite je složitou směsí obsahující emulgovaný a denaturovaný extrakt 
placenty, nukleotidy sodíku, aminokyseliny a vitamíny ve fyziologicky 
vyváženém minerálním roztoku. Lze jej použit na všechny domácí zvířata a 
mazlíčky.  

1.2. Gamavite je silný detoxikant a aktivátor metabolismu, imonumodulátor a 
adaptogen.  

1.3. Lék by měl být uchováván na tmavých místech o teplotách mezi 4°C - 
18°C. Přípravek by měl být spotřebován nejlépe do 12 měsíců od data výroby.   

2. Farmakologické účinky a použití   

2.1 V případě přípravku Gamavite byla prokázána jeho schopnost aktivovat 
metabolismus, neutralizovat škodlivé účinky jakýchkoli toxických látek a 
produktů rozpadu, schopnost normalizovat krevní vzorec a posílit baktericidní 
aktivitu krevního séra.Přípravek má imunomodulační a biotonické účinky, 
působí na snížení poporodní úmrtnosti, zvýšení životaschopnosti potomstva, 
zvýšení svalové energie a odolnosti zvířat vůči stresu a zvýšenému napětí 

2.2. Použití přípravku Gamavite   

o k preventivní péči a léčbě různých chorob jakožto povzbudivý a 
imunostimuláční lék  



o k léčbě infekčních a invazivních onemocnění (včetně babesiózy), 
anémie a jakýchkoli případů intoxikace   

o za všech pooperačních podmínek   
o pro lepší přípravu a adaptaci domácích i jiných zvířat na výstavy, 

soutěže a na jejich přepravu.  
o na podporu chovu, účinnost a rychlost oplodnění, jako ekbolikum 

k vyvolání porodních bolestí a k prevenci poporodních komplikací  

2.3. Gamavite lze podávat orálně, či ve formě očkování pod kůži (s.c. - 
subkutánně), do svalu (i.m. - intramuskulárně) či do žíly (i.v. - intravenózně). 

2.4. Pro preventivní účely doporučujeme Gamavite v dávce 0.1 ml/kg na den.  

2.5. Pro léčebné účely doporučujeme Gamavite v dávce 0.3-0.5 ml/kg na den,  
v akutních případech např. otrava až 2.5 ml/kg.  

2.6. Gamavite je používán v kombinaci s anthelmintiky jako detoxikační 
prostředek. Podává se injekcí do svalu zároveň s anthelmintiky, poté je lék 
podán ještě jednou v intervalu jednoho dne od prvního podání.  

2.7. Gamavite je jednoduše kombinovatelný s jakýmkoli jiným lékem, včetně 
antibiotik, sulfonamidů a antivirových látek.  

3. Kontradikce a nežádoucí účinky   

3.1. Nejsou známy. 

Gamavite byl registrován v rámci Ruské Federace pod registračním číslem N ПВР-2-
3.3/01313 9.března 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phosprenyl 

 

1. Obecné vlastnosti 

1.1. Phosprenyl je produkt fosforylace polyprenylu smrkového jehličí, 
skládající se ze soli disodné a polyprenyl fosfátu.  

1.2. Lék je bezbarvý či nažloutlý, jedná se o transparentní či mírně 
opalescentní roztok bez mechanických příměsí.  

1.3. Lék se obvykle vyrábí v dávce 2, 10, 50 až 100 ml v lahvičkách 
z neutrálního skla. V souladu s přáním klienta může být balení modifikováno 
jakýmkoli způsobem, při dodržení podmínek zachování integrity a vhodné 
úschovy léku.  

1.4. Lék by měl být uchováván na tmavých místech, a mimo teploty pod 
bodem mrazu. Lék by měl být spotřebován nejlépe do 12 měsíců od data 
výroby.  

2. Farmakologické účinky  

2.1. Phosprenyl je účinný proti virům psince, parvovirům, adenovirům 
koronavirům a mnohým dalším zvířecím virům..  

2.2. Bylo prokázáno, že Phosprenyl stimuluje přirozenou imunitu, má 
protizánětlivé účinky, je hepatoprotektivní, a má detoxikační účinky.  

3. Phosprenyl - Použití 

3.1. Phosprenyl se používá jako preventivní nebo terapeutický lék proti 
virovým infekcím koček, psů (panleukopenie koček, infekční zánět pobřišnice 
a virová rhinotracheitida, calicivirus, psinka, psí adenovirus a virová 



hepatitida), telat (herpesvirová rhinotracheitida,virové průjmy) a selat (virová 
enteritida způsobená koronaviry či parvoviry). 

3.2. Pro léčbu psů se doporučuje jednorázová dávka Phosprenylu o velikosti 
0.1-0.5 ml na 1 kg váhy podaná injekcí do svalu. Pro léčbu koček se 
doporučuje jednorázová dávka Phosprenylu o velikosti 0.2-0.5 ml na 1 kg váhy 
podaná injekcí do svalu. Pro léčbu telat a selat je doporučená jednorázová 
dávka Phosprenylu 0.1-0.2 ml na 1 kg váhy podaná injekcí do svalu. 
Jednorázová doporučená dávka by měla být zdvojnásobena v případě léčby 
virových onemocnění, která mají zvláště vážný a přitěžující průběh. Lék lze 
zvířatům podávat také orálně. V těchto případech by měla být terapeutická 
dávka taktéž zdvojnásobena.  

3.3. V případě léčby závažných a přitěžujících virových onemocnění se 
doporučuje podávat lék v kombinaci s antibiotiky, a antihistaminiky, 
Gamavitem, Maxidinem a běžnými prostředky symptomatické léčby.  

3.4. V případě preventivních opatření (po kontaktu s nakaženými zvířaty, před 
výstavami, či před nástupem na dlouhou cestu) by měl být Phosprenyl 
podáván v jednorázové dávce 2 - 3 dny po sobě.  

4. Kontradikce a nežádoucí účinky  

4.1. Lék je prakticky netoxický, ale v souvislosti s ním mohou být pozorovány 
dočasné zvýšení tělesné teploty (o 1-1.5oC), změny v rytmu a síle úderů 
srdce, a 1-2 dny po zahájení léčby může docházet i ke stavům malátnosti. 
V případě zvýšené individuální reakce by měly být podány léky podporující 
činnost srdce (jako například kafr nebo sulfokamfokain).  

Phosprenyl byl registrován v rámci Ruské Federace pod registračním číslem N ПВР-
2-1.9/00010  7.dubna 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maxidine 

 

1. Obecné vlastnosti  

1.1. Maxidine je vodní roztok germánia bis (piridin-2,6-dikarboxylát).  

1.2.  Jedná se o bezbarvý roztok, koncentrace aktivních látek je  0.4%.  

1.3. Lék se běžně vyrábí v lahvičkách o obsahu 5 ml z neutrálního skla. 
V souladu s přáním klienta může být balení modifikováno jakýmkoliv 
způsobem, za dodržení podmínek zachování integrity a vhodné úschovy léku.  

1.4. Lék by měl být uschováván v pokojových teplotách. Lék by měl být 
spotřebován nejlépe do 12 měsíců od data výroby.  

 

2. Farmakologické účinky   

2.1. Maxidine má antivirové a imunomodulární účinky.  

2.2. Bylo prokázáno, že Maxidin stimuluje přirozenou odolnost, má 
protizánětlivé a detoxikační účinky a působí na vyvolávání interferonů. 

 

2.3 Maxidine je silným stimulátorem růstu chlupů a kožešiny.  

3. Maxidine - Použití 



3.1. Maxidine se používá jako imunomodulační lék při oslabení imunity u 
koček a psů, způsobené infekcemi, intoxikací, po ozáření, stresu atd. 

 Maxidine je také využíván při léčbě virových infekcí (calicivirus, 
rhinotracheitida, panleukopenie koček, psí adenovirus a virová hepatitida ), 
demodikózy, dermatitidi a alopecie různého původu.   

3.2. Maxidine se používá v dávkách 0.1 ml/kg, injekcí pod kůži či do svalu, 
podávanou dvakrát denně po dobu  2-5 dní v závislosti na průběhu infekce.  

3.3. Léčba přípravkem Maxidine nevylučuje použití jakéhokoli jiného léku. 
Velmi dobře se snáší s antibiotiky, antihistaminiky, sulfanilamidy, 
Phosprenylem, Gamavitem, a dalšími prostředky symptomatické léčby.  

3.4. Lék je netoxický, ale může dojít k dočasnému pocitu bolesti 
bezprostředně po podání léku injekcí.  

Maxidine byl schválen Federální službou pro veterinární a fytosanitární dozor, pod 
registračním číslem N ПВР-1-3.5/01607, 3.března 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gamavit 

 
Gamavit - komplexní lék, hlavní účinné látky, které jsou emulgované denaturovaný placentu (PDE) a 

nukleinat sodíku fyziologicky vyrovnaný roztok vody soli obsahující aminokyseliny a 

vitamíny. Biogenní stimulant, adaptogen, imunomodulátoru biotoniziruyuschee prostředky. 

Gamavit slouží k infekčním nemocem v komplexní terapii pro jakékoliv intoxikace (otravy jídlem a 

umělých jedů, anthelmintika a jiných antiparazitik, produktů rozpadu helmintů), s anémií, 

hypovitaminóza, pro rehabilitaci po léčbě antibiotiky, úrazech a operacích. Jako podpůrné 

prostředky, je velmi účinný při léčbě bakteriální, virové, chlamydiových a parazitárních onemocnění 

(včetně v babesiózy). 

 

Gamavit zvyšuje efektivitu kosterního svalstva a odolnosti zvířat k fyzické aktivitě - to se používá 

pro výcvik, příprava na různé druhy soutěží, výstav, dlouhé cesty, a dalších stresujících 

podmínkách. Lék je zejména určen pro oslabených zvířat. 

Gamavit slouží k normalizaci práci ve složitých případech. Droga stimuluje hladké svaly dělohy, 

urychlení a zjednodušení procesu práce, přispívá k rychlé čištění děložních rohů mrtvých plodů. 

Drug normalizuje metabolismus, detoxikaci a má imunomodulační účinky. Jeho použití zvyšuje 

účinnost léčby stabilizovat a zlepšit stav kriticky nemocných zvířat, urychluje obnovu dotčených 

orgánů a systémů, a tím přispět k oživení zvířat. 

  

Díky detoxikační vlastnosti Gamavita, které jsou díky svému jedinečnému vyváženému složení je 

dosaženo neutralizaci a odstranění škodlivých, toxických a jiných produktů rozpadu a následné 

normalizaci narušené v důsledku jejich vlivu funkcí. Zahrnuto v kyselině Gamavita amino (L-

glutamová kyselina, lysin, glycin, arginin a další) v kombinaci s sodíku nucleinate schopné 

neutralizovat toxické dusíkaté toxiny; spojující endogenní amoniak nahromaděné v nadměrných 

koncentracích v jaterní detoxikační funkce jater, aminokyseliny prevenci mozkové opojení s 

amoniakem, a také mají terapeutický efekt na jaterní dysfunkce, aktivaci reparačních procesů v 

jaterních buňkách, což vede k odstranění cytolytické syndromu, snížení bilirubin, metabolismus 

normalizace a zlepšení adaptačních schopností organismu. 

Důležitým důvodem pro používání Gamavita je jeho antioxidační aktivita, která pomáhá 

neutralizovat škodlivé volné radikály, brání oxidačnímu stresu a spolu s ním, který chrání tělo před 

poškozením toxickými látkami endogenního a exogenního původu. 

Velmi vhodné použít Gamavita na otravu různých etiologií. Droga se používá v takových případech, v 

rázové dávkách na pozadí intenzivní terapie. Úvod Gamavita přispělo odstranění opilosti za 2 - 3 

dny. 

Aplikace Gamavita výrazně snižuje pooperační období obnovy stavů a jmenování Gamavita různých 

zranění, a to přispělo nejen k odstranění šoku, ale také významně urychluje hojení ran. Tak, 

provozní aseptické rány vyléčit 2-3 dny dříve, s malou nebo žádnou komplikací. 

http://micro-plus.ru/media/k2/items/cache/bc04f87b1442e82a9d7828879f80552b_XL.jpg


Obzvláště účinná při prevenci užívání Gamavita emočního stresu a jejími negativními důsledky na 

několik hodin před předpokládaným stresující situace (doprava, místo konání, změna bydlení, 

návštěva veterináře, Ohňostroj, agility soutěží, atd ..). Tato zvířata nejsou dodržovány nebo 

deprese, nebo jiné nežádoucí účinky typické antipsychotika a sedativa. Nejlepší antistres efektu je 

dosaženo při použití ve spojení s Gamavita Fosprenilom, což značně urychluje proces obnovy a 

zvyšuje odolnost organismu. 

Jak používat: 

Droga se podává subkutánně, intramuskulárně, intravenózně, může odpájecí. 

Aby se zabránilo 0,1 ml / kg tělesné hmotnosti zvířete: 

▪ s anémií, hypovitaminóza, slabý, starý zvířat - A / M 1-3 krát týdně. Délka kurzu - 2 až 4 

týdny a více; 

▪ při vysokém zatížení, ke zvýšení odolnosti zvířat na technologické stresu - jednou, nebo se v 

průběhu 8, 6, 4 dny před a bezprostředně před expozicí na stresové faktory. 

Za účelem léčby ze strany ,3-0,5 ml / se zavádí kg tělesné hmotnosti zvířete: 

▪ v léčbě infekcí a invazivní onemocnění (včetně pyroplasmosis) - 2-3 krát denně, 3-5 dny 

▪ na otravu - n / a, / v (bolus nebo infuze 3-5 násobek terapeutické dávky (v areálu 

prostřednictvím standardní terapii) 

▪ s odčervování - / m za den odčervování a opakovaně přes den. 

▪ v léčbě porodnických a gynekologických chorob intramuskulárně 1 x denně po dobu 5-7 dní 
Formulace Gamavit 

Vitamíny 

Kyselina L-askorbová; α-tokoferolfosfat (sodná sůl); d-biotin; Calciferol; D-pantothenát 
Ca; Cholin chlorid; Kyselina listová; i-
inositol; Menadion; Niacin; Niacinamid; Nikotinamid; Para-aminobenzoová 

kyselina; Piridoksalhlorid; Piridoksinhlorid; Riboflavin; Tiaminhlorid; Retinol 
acetát;Kyanokobalamin 

Aminokyselin
y 

L-alanin; L-arginin; L-argininhlorid; L-asparagin; DL-aspartát; L-aspartát; L-cystein 
hydrochloridu;L-cystin, L-glutamová kyselina; L-glutamin; Glycin; L-histidinu; L-histidin 
HCl • H 2 O; L-hydroxyprolin; L-isoleucinu; L-leucin; DL-leucin; L-lysin; L-methionin; L-
fenylalanin; L-prolin; L-serin; L-threonin; L-tryptofan; L-tyrosinu; L-valin 

Anorganické 
soli 

SaS1 2 2H 2 O; Fe (NO 3 ) 3 • 2H 2 O; KCl; MgSO 4 • 7H 2 O; NaCl 
+; NaHCO 3 ; NaH 2 PO 4 • 2H 2 O 

další 
komponenty 

Adeninsulfat; Fenolové 
červeně; Adenozin5trifosfat; Adenozin5fosfat; Cholesterol; 2dezoksiriboza;Glukóza; Glutat
hion (redukovaný); Guanin; Hypoxanthinu; Ribóza; Octan sodný • 3H 2 O; Thymin;Tween 
80; Uracil; Xanthin; Nukleinat sodný; PDE; Pyruvát sodný 

Gamavit dobře s jinými farmakologickými činidly. Kombinace s Fosprenilom zvyšuje účinek 

léku.Nežádoucí účinky a komplikace po použití Gamavita není stanovena. 

O uplatňování a výsledcích použití Gamavita pro hospodářská zvířata, naleznete v programu na 

zvýšení výnosu bezpečnost a produktivitu zvířat a ptáků, vyvinutý specialisty společnosti JSC "Micro-

plus." 

 

Návod k použití Gamavita 
imunomodulační prostředek ke zvýšení přirozené odolnosti, imunity a snížení účinků intoxikace 

zvířat a ptáků  

 

I. OBECNÉ INFORMACE 

1 Gamavit (Gamavit) - lék navržen tak, aby zlepšit přirozenou odolnost, imunitní a snížit účinky 

otravy u zvířat a ptáků. 

2 Gamavit obsahuje jako aktivní složky: nucleinate sodný - 0,002%, kyselina hydrolyzát placenta 

emulgované denaturovaný (PDE) - 0,05%, a jako dceřiná společnost: Medium 199 (vyváženého 

solného roztoku, aminokyselin a vitamínů) - 10,0% a Voda na injekci - až o 100%. 

3 vzhled léčivo je transparentní červená kapalina. 

4 Gamavit produkují sterilní roztok, který byl nabitý s 2, 6, 10 a 100 cm 3 skleněných lahviček a 450 

cm 3skleněné lahve dostatečnou kapacitu, uzavřený s pryžovou zátkou, vyztužený hliníkovou 

čepičkou.Lahvičky jsou umístěny v 1 nebo 5 kusů v kartonu s návodem k použití. 

http://micro-plus.ru/index.php/component/k2/item/176-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://micro-plus.ru/index.php/component/k2/item/176-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://micro-plus.ru/index.php/component/k2/item/176-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B


Každá láhev je označena s uvedením organizace výrobce, jeho adresy a obchodní známky, názvy a 

určení léku, obsah účinných látek, množství drogy v injekční lahvičce "na zvířata", "sterilní", číslo 

šarže, datum výroby, datum použitelnosti, podmínky skladování, registrační číslo stav, informace o 

posuzování shody jsou uvedeny v čerpací stanici. 

Pole označená s uvedením organizace výrobce, jeho adresy a obchodní známky, názvy a určení léku, 

obsah účinných látek, nápisy "na zvířata", "sterilní", číslo šarže, datum výroby, datum použitelnosti, 

podmínky skladování, počet lahví v krabici , registrační číslo stav, informace o posuzování shody 

jsou uvedeny v čerpací stanici. 

Skladovány a přepravovány drogu v původním obalu na suchém místě chráněném před přímým 

slunečním světlem při teplotě 2 0 C do 25 0 C. 

Doba použitelnosti Gamavita za podmínek skladování a dopravy - 24 měsíců od data výroby. Lék po 

uplynutí doby pro aplikaci není vhodné. 

Lahvička se nepoužívá po otevření, a bez obalu se porušení integrity a těsnosti uzavření, mají 

vybledlou barvu a konzistenci obsahu a přítomnost nečistot, které mají být utracena a následné 

likvidace. 

II. Farmakologické vlastnosti 

5 zahrnuté v Gamavita nukleinat sodíku a PDE stimulovat přirozenou odolnost, zvyšuje baktericidní 

aktivitu séra, odolnost zvířat na stres a nadměrný stres, detoxikace a mají imunomodulační účinky, 

zvýšení bezpečnosti a zvýšení tělesné hmotnosti mladých zvířat. 

6 Míra dopadu na tělo Gamavit odkazuje na nízkou nebezpečných látek (4 třídy nebezpečnosti podle 

GOST 12.1.007-76) v doporučených dávkách nemá žádný lokálně dráždivé, alergenní, 

embryotoxické, teratogenní a karcinogenní účinky. 

III. APLIKACE 

7 Gamavit se používají k prevenci a léčbě nemocí zvířat a ptáků. Použití léčiva možné různými 

způsoby: subkutánní, intravenózní, intramuskulární, a napájení s pitnou vodou. 

7.1. Od prevence k Gamavit platí: 

▪ intramuskulárně anémie, intoxikace, acidóza, v období po očkování, starých a oslabených 

zvířat, v období rekonvalescence po onemocnění a operací v dávce 0,1 cm 3 / kg tělesné hmotnosti 

1-3 krát týdně po dobu 2-4 týdnů; 

▪ pro zvýšení přírůstku hmotnosti mladé výkrmu léku se podává subkutánně jednou denně v 

dávce 0,1 cm3 / kg tělesné hmotnosti na počátku výkrmu - 1, 4 a 9 dnů; 

▪ ke zlepšení bezpečnosti novorozených telat a prasat přípravy intramuskulárně jednou denně 

v dávce 0,1 cm 3 / kg tělesné hmotnosti 1, 3, 5, 7 a 21 dny života; 

▪ při vyšším zatížení zvýšit odolnost zvířat na technologické stresu (školení zvířata pro 

výstavy, soutěže, dopravy, vnitřního vysídlení) a očkování lék podáván intramuskulárně jednou před 

vystavením stresu nebo kurz pro 8, 6, 4 dny před a bezprostředně před expozicí na stresové faktory. 

▪ nosnic ke zvýšení produkce vajec a vaječných váhu, udržet jednodenní kuřata, stejně jako 

zvýšení tělesné hmotnosti u brojlerů Gamavit používané zalévání. S 5 cm 3 léku se zředí v 1 litru 

vody (pracovní roztok) a naplněna do žlabu pro ptáky na rychlosti 2-hodinových potřeby ptáků ve 

vodě. Odpájecí prováděny po dobu 2 hodin 1 krát denně po dobu 4-5 dní. Před zalévání příprava 

pták stále bez vody po dobu 1 hodiny. 

7.2. Za účelem léčby Gamavit platí: 

▪ infekční a parazitární onemocnění (včetně s piroplazmóza) v dávce 0,5 cm 3 / kg tělesné 

hmotnosti zvířete. Droga se podává intramuskulárně, 2-3 krát denně po dobu 3-5 dní v komplexu 

terapeutických prostředků v souladu s návodem k použití; 

▪ pokud odčervení spolu s protihlístových látkami v souladu s návodem k použití, 

Gamavit jednotlivě podávaného intramuskulárně v dávce 0,3 cm 3 / kg tělesné hmotnosti zvířete za 

den odčervení a opakovaně ve stejné dávce, každý druhý den; 

▪ zlepšit plodnost samic hospodářských zvířat lék by měl být podáván subkutánně v 

dávce 0,04 

cm3 / kg tělesné hmotnosti po dobu několika hodin před inseminaci; 



▪ pro usnadnění porodu a prevenci komplikací při porodu (retentio a endometritida), 

lék je podáván subkutánně v dávce 0,05 cm 3 / kg tělesné hmotnosti po dobu 1 týdne před 

narozením a v přípravné fázi práce; 

▪ za otrávení lék je podáván intravenózně nebo subkutánně 2x denně v dávce 0,5 - 1,5 

cm 3 / kg.Nejúčinnější metodou pro intravenózní podání. 

Gamavit není stanovena 8 Nežádoucí účinky a komplikace při použití léku. 

9 Gamavit je kompatibilní s jinými léky. 

10 Výrobky ze zvířat použitých Gamavit použity pro potravinářské účely bez omezení. 

IV. OPATŘENÍ OSOBNÍ PREVENCE 

11 Pokud se jedná o drogy Gamavit by se měly řídit obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnosti 

poskytované při práci s veterinárními léčivy. 

12 V případě náhodné injekci do osoby, musí jít do nemocnice, informujte svého lékaře. 

13 Gamavit musí být uchováván mimo dosah dětí. 

Návod k použití drogy je určen Gamavit JSC "Micro-plus", 123098, Moskva, ul. Gamalei, 18. 

Organizace producentů: JSC "Micro-plus", 123098, Moskva, ul. Gamalei, 18 

Doporučuje se pro zápis do Ruské federace FGU "VGNKI" 

Registrační číslo PVR-2 - 3,3 / 01313 

 


