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MECHANIZMUS ÚČINKU NSA

Zánět patří mezi základní obranné funkce organizmu. V mnoha případech zánětu dochází k poruše regulačních mechanizmů, 
a tím k bolesti a poškození tkáně. V tomto případě je vhodné při léčbě použít nesteroidní antiflogistika (NSA).

V praxi chovu hospodářských zvířat se ke zmírnění negativních účinků spojených se zánětlivou kaskádou, jako je nadměrné 
pocení, horečka, bolest, běžně používají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA).
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neselektivní COX blokátor

analgetický, antipyretický, antiflogistický účinek

krátký plazmatický eliminační poločas ≤ 6 hodin

terapie akutních bolestí

skupina oxikamů

selektivní COX-2 blokátor – nižší výskyt nežádoucích 
účinků v oblasti gastrointestinálního traktu

analgetický, antipyretický, antiflogistický účinek

dlouhý plazmatický eliminační poločas ≤ 15 hodin

terapie chronických bolestí



HAŠENÍ OHNĚ ZÁNĚTU

KDY POUŽÍVAT NESTEROIDNÍ ANTIFLOGISTIKA (NSA)?

Protizánětlivé  
léky

Indikace

Výhody

Ketoprofen

•  Muskuloskeletální 
systém a mastitida 
u dojných krav. Po 
otelení.2,3

•  Respirační 
choroby.4,6

•  Laminitída.4,7

•  Porodní paréza.4

•  Podání během 
operace.4,8

•  Odrohování.4,9

•  Syndrom metritidy, 
mastitidy, 
nedostatečné laktace 
a respirační choroby 
(snížení pyrexie 
a dyspnoe).6

•  Neinfekční a infekční 
kulhavka prasnic.2,10,12

•  Porodní doba.13

•  Endotoxemie.14

•  Muskuloskeletální 
systém.

•  Symptomatická 
léčba kolik.

•  Pooperační 
bolesti a otok

•  Rychlý účinek.2

•  Jeden 
z nejúčinnějších 
NSA.13

•  Krátká doba 
eliminace 
u cílových zvířat.

•  Mléko4 – 0 dní.

Meloxikam

•  Akutní respirační 
infekce.15

•  Průjem telat.
•  Akutní mastitida.14,17

•  Odrohování.4

•  Podání během 
operace (císařský 
řez, ošetření 
paznehtů).4,18,19

•  Neinfekční 
lokomotorické 
poruchy.

•  Puerperální septikémie 
a toxémie (syndrom 
metritidy, mastitidy, 
nedostatečné 
laktace).17

•  Léčba bolesti po 
chirurgické kastraci.11

•  Porodní doba.13

•  Systémové infekce.13

•  Muskuloskeletální 
systém.

•  Symptomatická 
léčba kolik.

•  Nižší výskyt 
nežádoucích 
účinku  
v oblasti GIT.18

•  Řešení chronické 
bolesti.

   

POUŽITÍ PROTIZÁNĚTLIVÝCH LÉKŮ PŘI LÉČBĚ BOLESTI
Bolest, jako součást zánětu, zhoršuje zvířatům pohodlí, snižuje přírustky a mléčnou produkci. 

Veterinární lékaři a chovatelé v posledních několika letech využívají protizánětlivá léčiva (NSA) ke snižování negativních  
dopadů zánětu.



ANIMELOXAN 20 mg/ml
injekční roztok pro skot, prasata a koně
SLOŽENÍ
1 ml obsahuje: 20 mg meloxikam
CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT
Skot, prasata, koně.
INDIKACE
Skot: K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu 
v kombinaci s vhodnými antibiotiky.
V kombinaci s perorální rehydratační terapií ke zmírnění 
klinických příznaků průjmu u telat starších jednoho týd-
ne a u mladého, nelaktujícího skotu. K podpůrné terapii 
při léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibioti-
ky. K zmírnění pooperační bolesti po odrohování telat.
Prasata: Ke zmírnění příznaků kulhání a zánětů při ne-
infekčních onemocněních pohybového aparátu. K pod-
půrné terapii při léčbě puerperální septikémie a toxé-
mie (syndrom mastitis-metritis-agalakcie) v kombinaci 
s vhodnými antibiotiky.
Koně: K tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních 
a chronických onemocnění muskuloskeletálního apará-
tu. K zmírnění bolesti spojené s kolikou.
DÁVKOVÁNÍ
Skot: s.c., i.v., 2,5 ml/100 kg ž.hm., jednorázově.
Prasata: i.m. 2 ml/100 kg ž.hm., jednorázově.
Koně: i.v., 3 ml/100 kg ž.hm., jednorázově.
OCHRANNÉ LHŮTY
Skot: maso: 15 dní. Mléko: 5 dní.
Prasata: maso: 8 dní.
Koně: maso: 5 dní. Nepoužívat u koní, jejichž mléko je 
určeno pro lidskou spotřebu.
BALENÍ
100 ml

KETINK 100 mg/ml
injekční roztok pro skot, prasata a koně
SLOŽENÍ
1 ml obsahuje: 100 mg ketoprofen
CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT
Skot, prasata, koně.
INDIKACE
Skot: protizánětlivá léčba a léčba bolesti při onemocnění 
muskuloskeletálního systému a vemene.
Prasata: Protizánětlivá a antipyretická léčba v případě 
mastitidy, metritidy, agalakcie a respiračních chorob.
Koně: protizánětlivá léčba a léčba bolesti při onemocně-
ní svalstva, kloubů a kostry. Symptomatická analgetická 
léčba koliky. Pooperační bolesti a otok.
DÁVKOVÁNÍ
Skot: i.m., i.v., 3 ml/100 kg ž.hm., 3 dny.
Prasata: i.m. 3 ml/100 kg ž.hm., jednorázově.
Koně: i.v., 1 ml/45 kg ž.hm., 3–5 dnů.
OCHRANNÉ LHŮTY
Maso: 4 dny.
Mléko: bez ochranných lhůt.
Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou 
spotřebu.
BALENÍ
100 ml, 250 ml
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