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Prozatím jsme uhradili 89 mil. Kč
za 52.581 návštěv našich klientů  
v partnerské síti, přičemž 93 %

návštěv bylo schváleno nejpozději
do 5 minut. S naším pojištěním je

spokojeno 96 % klientů.

Stojíme i o Vaši spokojenost.
Děkujeme za podněty na zlepšení!
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a kolegové!
Svírající „kovidová perioda“ stále trvá. Ale její pouta naše ruce již tak silně nepoutají. Vakcinace je dáv-
no za svým vrcholem, kdo chtěl se úkonu podrobit, podrobil se. Ikdyž koronavirus opět nabývá v popu-
laci na síle, pravděpodobně se s ním již naše společnost nějak vyrovná. V době přípravy této konference 
probíhala nejtěžší vlna epidemie, republiku dusil neúprosný lockdown, hrozilo zhroucení nemocniční 
péče a média  neustále probírala nedostatek vakcín …  Současná konference je proto pojata časově, 
programově a prostorově střídměji než bylo doposud zvykem. Mohou za to okolnosti a nejistota doby. 
Nicméně věříme, že i přesto (právě proto) dobře obstojí v historickém srovnání s předešlými.   

Tématem konference jsou závažné bakteriální infekční stavy a sepse. Každý z nás se v praxi minimálně 
několikrát setkal se stavy, kdy nás zahalila mlha nejistoty a značně zpomalila náš postup v diagnostice a 
léčbě. Příkladem jsou třeba případy horečnatého onemocnění nereagující na antibiotickou léčbu a není 
jasné, zda příčinou je infekční agens nebo systémový autoimunitní proces. Nebo po operaci pyometry 
rychle narůstá azotémie a po několika málo dnech čelíme těžkému metabolickému rozvratu. Případně 
nám febrilní pacient  umírá za příznaků multiorgánového selhání a viditelného ikteru…  Úkolem před-
náškového streamu má být ujasnění diagnostického a terapeutického algoritmu i v těchto zapeklitých 
případech.  

Seminář je strukturován tak, abychom si připomněli patogenetické souvislosti, diagnostické možnosti a 
úspěšný management těžkých infekčních komplikací a septických stavů. Garantem kvality jsou všichni 
zainteresovaní spíkři. Ivana Váňová naváže na své praktické zkušenosti konzultanta velké veterinární 
laboratoře a poukáže na bolístky, kteří my praktici máme v laboratorní diagnostice. Katarína Hazuchová 
jako vedoucí interního oddělení veterinární university disponuje zase nenahraditelnými zkušenostmi 
v řešení infekčních průšvihových stavů, které jsou na její pracoviště často referovány. Obě dámy nás 
provedou diagnostickými možnostmi a osvětlí, jak zhodnotit vážnost situace, čím se řídit a jak si kont-
rolovat úspěšnost léčby, jak zakročit v rozvoji infaustních komplikací, kdy a podle čeho terapii ukončit. 
Jan Beránek probere zákonitosti infekční chirurgie a poukáže na časté i méně obvyklé problémy a jak 
se pokud možno vyvarovat selhání provedeného chirurgického výkonu.

Pevně doufáme, že Vám konference poskytne zážitky a vědomosti na které budete vzpomínat.

Za prezidium ČAVLMZ Tomáš Fiala

GENERÁLNÍ PARTNER ČAVLMZ
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PODROBNÝ PROGRAM
Téma: Závažné bakteriální infekční stavy a sepse

6. listopadu 2021
07.45–08.30 Registrace

08.30–08.50 Sepse – definice, patogeneze (Katarína Hazuchová)

08.50–09.10 Laboratorní kritéria sepse a proteiny akutní fáze (Ivana Váňová)

09.10–09.30 Klinická aplikace proteinů akutní fáze u septických pacientů (Katarína Hazuchová)

09.30–10.00 přestávka

10.00–10.15 Laboratorní diagnostika diseminovaní intravaskulární koagulopatie (DIC) (Ivana Váňová)

10.15–10.30 Terapie DIC (Katarína Hazuchová)

10.30–10.55 Monitoring akutního poškození ledvin (AKI), hypotenze (Katarína Hazuchová)

10.55–11.05 Odběry na mikrobiologii, hemokultivace (Ivana Váňová)

11.05–11.40 Antibiotická terapie (Katarína Hazuchová)

11.40–13.10 oběd

13.10–13.30 Laboratorní diagnostika efuzí (Ivana Váňová)

13.30–13.50 Pyothorax a septický abdomen z pohledu internisty (Katarína Hazuchová)

13.50–15.20 Chirurgie septických stavů v dutině hrudní + chirurgie septických stavů v dutině břišní 
(Jan Beránek)

15.20–15.50 přestávka

15.50–16.35 Management chirurgické infekce (Jan Beránek)

16.35–17.00 diskuze

17.15 Plenární zasedání ČAVLMZ + VOLBY do PREZIDIA na volební období 2022–2024

19:30 – 23:30  Společenský večer
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ
MVDr. Jan Beránek DipECVS CertCAAPR MRCVS

Jan Beránek ukončil studium na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1994. Do 
roku 1998 působil jako asistent na katedře chirurgie a ortopedie. Po odchodu z 
VFU pracoval do roku 2010 jako chirurg na referenční klinice malých zvířat Jaggy 
Brno. Od prosince 2010 do října 2020 pracoval na referenční klinice Rutland Hou-
se Referrals ve Velké Británii. Momentálně pracuje na referenční klinice Kentdale 
Referrals v severozápadní Anglii. Jan Beránek ukončil rezidentský program ECVS 
pod vedením profesora Dragana Lorinsona ve Vídni v roce 2013 a diplom ECVS 
získal v roce 2018. V průběhu ECVS programu strávil opakovaně několik měsíců 
na veterinárních univerzitách v Bernu, Ghentu, Bristolu a na referenční klinice v 
Pidingu. Je autorem dvou knih zaměřených na rentgenologii malých zvířat a více 
než desítky chirurgických publikací v českých a zahraničních časopisech. Pravi-

delně přednáší na domácích i mezinárodních veterinárních kongresech. Jeho práce je zaměřena na mi-
nimálně invazivní a endoskopickou chirurgii, rutinně se věnuje neurochirurgii, ortopedii a onkologické 
chirurgii.

MVDr. Katarína Hazuchová, PhD DipECVIM-CA MRCVS
Katarína absolvovala štúdium veterinárneho lekárstva na VFU v Brne, kde pro-
movala v roku 2010. Po ukončení štúdia nastúpila na internship na klinike ma-
lých zvierat Justus-Liebig-Universität Giessen v Nemecku. Tu absolvovala aj rezi-
dentúru v internej medicíne malých zvierat a v roku 2017 získala titul Diplomate 
of European College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animals. Po 
skončení rezidentúry nastúpila v roku 2016 na postgraduálne štúdium na Royal 
Veterinary College (RVC) v Londýne, kde sa venovala výskumu genetiky u mačiek 
s cukrovkou a taktiež klinickému výskumu ako členka tímu Diabetic Remission 
Clinic na RVC. V roku 2020 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu s názvom 
„Identification of susceptibility genes for feline diabetes mellitus“ a získala titul 
PhD. Od roku 2020 je Katarína opäť členkou tímu univerzitnej kliniky malých 

zvierat v Giessene, kde sa ako spoluvedúca oddelenia internej medicíny popri práci na klinike, výuke 
rezidentov, doktorandov a študentov venuje výskumu cukrovky u mačiek a psov a výskumu hyperty-
reózy u mačiek. Katarína je autorkou viacerých vedeckých a náučných publikácií a popri prednáškovej 
činnosti na univerzite sa venuje aj prednáškam pre praktických veterinárov.

MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.
Ivana Váňová v roce 2010 absolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu 
Brno. O tři roky (2013) později obhájila titul Ph.D. v oboru fyziologie a farmako-
logie, kde se věnovala problematice septických a akutních stavů u psů. Od roku 
2017 spolupracuje jako odborný konzultant s veterinární laboratoří Laboklin. 
Publikovala řadu článků zaměřených na klinickou patologii ve vědeckých odbor-
ných časopisech, je autorkou či spoluautorkou desítek konferenčních příspěvků. 
Pravidelně se účastní konferencí klinické patologie a je členkou Evropské společ-
nosti klinické patologie.
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DĚKUJEME PARTNERŮM

ZLATÝ PARTNER

PLATINOVÝ PARTNER

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

BRONZOVÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

VYSTAVOVATELÉ

APR spol. s r.o. | Asociace zvířecího pohřebnictví | ATOMVET.CZ s.r.o. | AUXIVET, s.r.o.
B.Braun Medical, s.r.o. | Cymedica CZ a.s. | D-Import s.r.o. | Divetpharma spol. s.r.o.

Chironax Frýdek – Místek, s.r.o. | IDEXX Laboratories | Intervet s.r.o.
Magistraliter pharma Vičanová, s.r.o. | MEDISTA, spol. s r.o. | Orion Pharma, s.r.o. | Vele, s.r.o.
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PARTNEŘI

Kdo jsme
Jsme milovníci psů a koček. Každý z nás má doma zvířecí kamarády. 
Máme proto právo tvrdit, že jsme opravdovými odborníky na potřeby 
pejsků a kočiček a jejich majitelů.

Sami jsme dlouho hledali způsob, jak těžké situace, kdy jsou naši čtyř-
nozí přátelé nemocní, nebo po úraze, ustát v co největším klidu a pro-
pojení se zvířátkem – jak se opravdu věnovat oslabenému kamarádovi 
a nemuset řešit administrativní balast.

Dostupné služby nás ale nepřesvědčily. Spojili jsme proto naše znalosti 
a zkušenosti ze zvířecího světa s expertízou společnosti ČSOB Pojišťov-
na v oblasti pojišťovnictví a vytvořili jsme si pojištění sami. Jsme rádi, 
že vám můžeme nabídnout první pojištění koček a psů od pejskařů a 
kočičkářů.

O pojištění
První pojištění koček a psů od pejskařů a kočičkářů pro ostatní. Je pro 
nás důležité, aby se nemocným, nebo zraněným pejskům a kočičkám 
dostávalo nejlepší možné péče od veterináře a maximální podpory od 
jejich majitelů.

Pojistná událost
Rozumíme, jak vypjaté a stresující jsou situace, když se něco nepříjem-
ného přihodí. Je důležité vědět, že na druhé straně je někdo, kdo po-
dobné situace zažil a musel je taky řešit. Děláme vše pro to, abychom 
pomáhali rychle, smysluplně a bez tahanic.

Covetrus je přední celosvětová společnost poskytující produkty, tech-
nologie i služby pro péči a zdraví zvířat a domácích mazlíčků. Covetrus 
podporuje úspěšný rozvoj podnikání veterinárních lékařů, obchodů s 
chovatelskými potřebami i dalších subjektů v tomto oboru.

Od roku 2018 je NOVIKO s.r.o. součástí skupiny Covetrus.

PLATINOVÝ PARTNER

ZLATÝ PARTNER
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PARTNEŘI

Společnost WERFFT, spol. s r.o. působí v České republice již od roku 
1993. Dodává do distribuční sítě v České republice kvalitní veterinární 
léčiva a další spolehlivé veterinární přípravky. Je také provozovatelem 
unikátního registru PET2ME.eu plného inovativních služeb pro chova-
tele, veterináře, útulky i obce.

Firma Hill’s Pet Nutrition patří dlouhodobě mezi přední světové spo-
lečnosti v oblasti péče o výživu a zdraví domácích zvířat. Za vývojem 
naší výživy stojí přes 220 veterinářů, nutričních specialistů a vědců, kteří 
denně vytvářejí nové produkty a vylepšují ty stávající. Nabízíme tera-
peutickou výživu Prescription Diet a wellness výživu Science Plan a Vet 
Essentials pro zdravá zvířata.

Krka je jednou z předních světových farmaceutických společností.
Zabýváme se vývojem, výrobou, prodejem a marketingem produktů 
pro lidské zdraví (léky na předpis a volně prodejné), veterinárních pří-
pravků a lázeňskými a turistickými službami.
Naše léky jsou známy svou vysokou kvalitou, bezpečností a účinností.
Více na www.krka.cz.

Již 25 rokem aktivně působíme na českém trhu, jsme společnost za-
bývající se prodejem a servisem laboratorní, analytické a medicínské 
techniky. Pro veterinární ordinace a kliniky nabízíme moderní a praxí 
osvědčené laboratorní analyzátory pro biochemické, imnuchemické 
a hematologické vyšetření krve pacienta. Naší předností je profesio-
nalita, osobní přístup, dlouholetá zkušenost s laboratorní technikou a 
kvalitní poprodejní servis, to vše vede k zajištění a udržení maximální 
spokojenosti zákazníků s dodanými produkty.

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI
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PARTNEŘI

V ELANCO vše začíná u zvířat

Společnost Elanco nabízí veterinární léčiva pro zdravý a hodnotný život 
domácích a hospodářských zvířat. Zdraví zvířat je pro Elanco prioritou 
od svého založení v roce 1954. Své metody a postupy výroby neustále 
inovují tak, aby svým zákazníkům poskytli široké portfolio veterinárních 
léčiv, která zlepšují zdraví a život jejich mazlíčků. Pro Elanco jsou zdra-
vá zvířata klíčem k řešení globálních výzev. Elanco v nich vidí pomoc 
pro současný svět, kde rychlost spotřeby a využívání přírodních zdro-
jů rapidně roste. Elanco produkty a služby léčí, a zároveň se starají o 
zkvalitnění a produktivitu chovů. V Elanco vytvářejí dobré podmínky 
pro dlouhý a kvalitní život všech zvířat od domácích mazlíčků po velká 
hospodářská zvířata.

Iwet Medical s.r.o. je distributorem veterinárních ortopedických im-
plantátů pro ČR a SR. Nabízíme plotny pro běžnou osteosyntézu včet-
ně zamykatelných, šroubů a instrumentária, specializované implantáty 
pro řešení ruptur kolenních vazů metodami TTA a TPLO.

Vetoquinol S. A. buduje svoji historii více než 80 let, od založení lékárny 
ve francouzském městě Lure až po dnešní mezinárodní síť poboček 
ve 24 zemích po celém světě. Vetoquinol s.r.o.  v Čechách a na Slo-
vensku zajišťuje registraci, marketing a distribuci veterinárních léčivých 
přípravků, veterinárních přípravků a doplňkových krmiv.

Dodáváme kompletní vybavení pro rentgenovou a ultrazvukovou dia-
gnostiku. Stacionární a přenosné RTG přístroje, přímá digitalizace, 
ochranné oděvy proti RTG záření. Pořádáme školení radiační ochrany 
dle Atomového zákona.

Inaba je tradiční rodinná společnost z Japonska, která vyrábí vysoce 
kvalitní pamlsky pro psy a kočky. Do ČR nyní přináší veterinární formuli 
pamlsků Churu pro kočky, které podporují apetit, neobsahují obiloviny 
a mají vysoký obsah vody. Inaba pamlsky jsou jedničkou na japonském 
trhu.

BRONZOVÍ PARTNEŘI
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Děkujeme našim
partnerům
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1 Noviko s.r.o. 
2 Hill‘ s Pets Nutrition s.r.o.
3 Vetoquinol s.r.o.
4 KRKA ČR, s.r.o,
5 LABtechnik s.r.o.
6 INABA FOODS Europe GmbH
7 V.M.K. - RTG s.r.o.

8 Chironax Frýdek-Místek s.r.o.
9 WERFT, spol.s.r.o.
10 Elanco Tiergesundheit AG Czech 

Republic
11 Iwet Medical s.r.o.
12 Asociace zvířecího pohřebnictví
13 Atomvet SZ, s.r.o.
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14 Magistraliter pharma Vičanová s.r.o.
15 IDEXX Laboratories 
16 Cymedica CZ, a.s. 
17 Vele, s.r.o.
18 Auxivet s.r.o. 
19 Orion Pharma s.r.o.
20 Divetpharma Spol. s r.o.

21 B.Braun Medical s.r.o. 
22 A.P.R. spol. s.r.o. 
23 D-Import s.r.o.
24 MEDISTA, spol. s r.o.
25 Profi Press s.r.o.
26 TIGIS, spol. s r.o.
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Přinášíme  
pokrok do světa 

veterinární 
medicíny

Značka Covetrus Essentials nabízí komplexní 
portfolio produktů pro použití ve veterinární praxi.

Proč zvolit novou veterinární značku Covetrus Essentials?

Speciálně navržena  
pro veterinární lékaře.

Vysoká kvalita 
potvrzená experty, 
osvědčená v praxi. 

Široký sortiment 
spotřebních produktů, 

instrumentária 
a malých přístrojů. 

Prémiové produkty za 
atraktivních podmínek. 

Kdo jsme? 
Covetrus  je přední celosvětová společnost poskytující produkty, 
technologie i služby pro péči a zdraví zvířat a domácích mazlíčků. 
Covetrus podporuje úspěšný rozvoj podnikání veterinárních 
lékařů, obchodů s chovatelskými potřebami i dalších subjektů 
v tomto oboru. 

Od roku 2018 je NOVIKO s.r.o. součástí skupiny Covetrus.

NOVIKO s.r.o.
Zelená linka: +420 800 112 988    
e-mail: noviko@noviko.cz I www.noviko-online.cz I  www.noviko.cz
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pro veterinární lékaře.

Vysoká kvalita 
potvrzená experty, 
osvědčená v praxi. 

Široký sortiment 
spotřebních produktů, 

instrumentária 
a malých přístrojů. 

Prémiové produkty za 
atraktivních podmínek. 

Kdo jsme? 
Covetrus  je přední celosvětová společnost poskytující produkty, 
technologie i služby pro péči a zdraví zvířat a domácích mazlíčků. 
Covetrus podporuje úspěšný rozvoj podnikání veterinárních 
lékařů, obchodů s chovatelskými potřebami i dalších subjektů 
v tomto oboru. 

Od roku 2018 je NOVIKO s.r.o. součástí skupiny Covetrus.

NOVIKO s.r.o.
Zelená linka: +420 800 112 988    
e-mail: noviko@noviko.cz I www.noviko-online.cz I  www.noviko.cz
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SEKRETARIÁT KONGRESU: GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9, Česká republika, tel.: +420 284 001 444, e-mail: fecava2022@guarant.cz

Vážení kolegové,

zveme vás na 27. EUROKONGRES FECAVA, jehož součástí bude 
30. VÝROČNÍ KONFERENCE ČAVLMZ.

Místo konání: Kongresové centrum Praha
Datum: 8.–11. června 2022

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách:
www.fecava2022.org

NA VIDĚNOU 

V PRAZE!
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Krka ČR, s.r.o. | Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín, Tel.: +420 221 115 115, www.krka.cz, info.cz@krka.biz

Imidaclopridum/Moxidectinum

Malé kočky
(≤ 4 kg) a fretky

Velké kočky
(> 4 - 8 kg)

Malí psi
(≤ 4 kg)

Středně velcí psi
(> 4 - 10 kg)

Velcí psi
(> 10 - 25 kg)

Velmi velcí psi
(> 25 - 40 kg)

Malé kočkyMalé kočky
(≤ 4 kg) a fretky(≤ 4 kg) a fretky

Velké kočkyVelké kočkyVelké kočkyVelké kočkyVelké kočkyVelké kočkyVelké kočkyVelké kočky
(> 4 - 8 kg)(> 4 - 8 kg)

Malí psiMalí psiMalí psi
(≤ 4 kg)(≤ 4 kg)

Středně velcí psiStředně velcí psiStředně velcí psiStředně velcí psi
(> 4 - 10 kg)(> 4 - 10 kg)

Velmi velcí psiVelmi velcí psi
(> 25 - 40 kg)

Velcí psiVelcí psiVelcí psiVelcí psiVelcí psiVelcí psiVelcí psi
(> 10 - 25 kg)(> 10 - 25 kg)

Komplexní 
ochrana 
proti parazitům

Složení: PRINOCATE 40mg/4mg: Imidaclopridum 40mg, Moxidectinum 4mg. PRINOCATE 80mg/8mg: Imidaclopridum 80mg, Moxidectinum 8mg. PRINOCATE 40mg/10mg:   Imidaclopridum 40mg, 
Moxidectinum 10mg. PRINOCATE 100mg/25mg: Imidaclopridum 100mg, Moxidectinum 25mg. PRINOCATE 250mg/62,5mg: Imidaclopridum 250mg, Moxidectinum 62,5mg. PRINOCATE 400mg/100mg: 
Imidaclopridum 400mg, Moxidectinum 100mg. Indikace: Kočky: pro kočky napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi: Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis),léč-
ba napadení ušními roztoči (Otodectes cynotis), léčba svrabu vyvolaného svrabovkou kočičí (Notoedres cati), léčba napadení plicnivkou Eucoleus aerophilus (syn. Capillaria aerophila) (dospělci), prevence 
onemocnění plicnivkou (larvální stádia L3/L4 Aelurostrongylus abstrusus), léčba napadení plicnivkou Aelurostrongylus abstrusus (dospělci), léčba napadení očním červem Thelazia callipaeda (dospělci), 
prevence napadení srdečními červy (larvální stádia L3 a L4 Dirofi laria immitis), léčba infekce gastrointestinálními nematody (larvální stádia L4, juvenilní stádia a dospělci Toxocara cati a Ancylostoma tubae-
forme). Fretky: Pro fretky napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi: Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis), prevence napadení srdečními červy (larvální stádia L3 
a L4 Dirofi laria immitis). Psi: Pro psy napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi: Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis), léčba napadení všenkami (Trichodectes 
canis), léčba napadení ušními roztoči (Otodectes cynotis), léčba sarkoptového svrabu (způsobeného Sarcoptes scabiei var. canis), prevence napadení srdečními červy (larvální stádia L3 a L4 Dirofi laria 
immitis), léčba napadení cirkulujícími mikrofi láriemi (Dirofi laria immitis), léčba podkožní dirofi lariózy (dospělci Dirofi laria repens), prevence podkožní dirofi lariózy (larvální stádia L3 Dirofi laria repens), redukce 
napadení cirkulujícími mikrofi láriemi (Dirofi laria repens), prevence angiostrongylózy (larvální stádia L4 a juvenilní stádia Angiostrongylus vasorum), léčba napadení Angiostrongylus vasorum a Crenosoma 
vulpis, prevence spirocerkózy (Spirocerca lupi), léčba napadení Eucoleus (syn. Capillaria) boehmi (dospělci), léčba napadení očním červem Thelazia callipaeda (dospělci), léčba infekce gastrointestinálními 
nematody (larvální stádia L4, juvenilní stádia a dospělci Toxocara canis, Ancylostoma caninum a Uncinaria stenocephala, dospělci Toxascaris leonina a Trichuris vulpis). Přípravek může být použit jako 
součást strategie léčby bleší alergické dermatitidy (FAD). Kontraindikace: Nepoužívat u koťat mladších 9 týdnů. Nepoužívat u štěňat mladších 7 týdnů. Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé 
látky nebo některou z pomocných látek. Pro fretky: Nepoužívat tento veterinární léčivý přípravek určený pro psy nebo velké kočky. Použijte pouze veterinární léčivý přípravek pro malé kočky a fretky (0,4 
ml). Nepoužívat  u kanárků. 

Před předepsáním veterinárního léčivého přípravku se seznamte s plným zněním SPC. Pouze pro zvířata.

ŠŤASTNÍ 
OD ZÁKLADU
ŠŤAŤAŤ SASA TNÍ 
OD ZÁKL

VYLEPŠENÁ 
RECEPTURA

NOVINKA

O KROK NAPŘED PRO JEJICH 
SPOKOJENÝ ŽIVOT s revoluční 
ActivBiome+ technologií.

NEJSILNĚJŠÍ PORTFOLIO 
VÝROBKŮ HILL’S 
PRO ZDRAVÉ TRÁVENÍ
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Imidaclopridum 400mg, Moxidectinum 100mg. Indikace: Kočky: pro kočky napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi: Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis),léč-
ba napadení ušními roztoči (Otodectes cynotis), léčba svrabu vyvolaného svrabovkou kočičí (Notoedres cati), léčba napadení plicnivkou Eucoleus aerophilus (syn. Capillaria aerophila) (dospělci), prevence 
onemocnění plicnivkou (larvální stádia L3/L4 Aelurostrongylus abstrusus), léčba napadení plicnivkou Aelurostrongylus abstrusus (dospělci), léčba napadení očním červem Thelazia callipaeda (dospělci), 
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a L4 Dirofi laria immitis). Psi: Pro psy napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi: Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis), léčba napadení všenkami (Trichodectes 
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