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Číslo EU Obchodní název Síla Léková forma Cílový 

druh 
Způsob podání Balení Obsah Velikost 

balení 
Ochranná lhůta 

EU/2/05/054/001 Profender spot-on 
sol. pro malé 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,35 ml 2 pipety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/002 Profender spot-on 
sol. pro malé 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,35 ml 4 pipety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/003 Profender spot-on 
sol. pro malé 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,35 ml 12 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/004 Profender spot-on 
sol. pro malé 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,35 ml 20 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/005 Profender spot-on 
sol. pro malé 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,35 ml 40 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/006 Profender spot-on 
sol. pro střední 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,70 ml 2 pipety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/007 Profender spot-on 
sol. pro střední 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,70 ml 4 pipety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/008 Profender spot-on 
sol. pro střední 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,70 ml 12 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

          
          
 
 
 
 

   

 

     



Číslo EU Obchodní název Síla Léková forma Cílový 
druh Způsob podání Balení Obsah Velikost 
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EU/2/05/054/009 Profender spot-on 

sol. pro střední 
kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,70 ml 20 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/010 Profender spot-on 
sol. pro střední 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,70 ml 40 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/011 Profender spot-on 
sol. pro střední 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

0,70 ml 80 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/012 Profender spot-on 
sol. pro velké 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

1,12 ml 2 pipety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/013 Profender spot-on 
sol. pro velké 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

1,12 ml 4 pipety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/014 Profender spot-on 
sol. pro velké 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

1,12 ml 12 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/015 Profender spot-on 
sol. pro velké 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

1,12 ml 20 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/016 Profender spot-on 
sol. pro velké 

kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Pipeta (PP) se 
šroubovacím 

uzávěrem (PP) 

1,12 ml 40 pipet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/017 Profender spot-on 
sol. pro kočky 

85,8 mg 
praziquantelu/ml 

& 21,4 mg 
emodepsidu/ml 

 
 

Spot-on, roztok Kočky Podání 
nakapáním na 
kůži – spot-on 

Skleněná lékovka 14 ml 1 lékovka Není určeno pro 
potravinová zvířata 
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EU/2/05/054/018 Profender tablety 

pro malé psy 
15 mg 

praziquantelu & 
3 mg emodepsidu

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 
 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 2 tablety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/019 Profender tablety 
pro malé psy 

15 mg 
praziquantelu & 

3 mg emodepsidu

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 4 tablety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/020 Profender tablety 
pro malé psy 

15 mg 
praziquantelu & 

3 mg emodepsidu

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 10 tablet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/021 Profender tablety 
pro malé psy 

15 mg 
praziquantelu & 

3 mg emodepsidu

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 24 tablet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/022 Profender tablety 
pro malé psy 

15 mg 
praziquantelu & 

3 mg emodepsidu

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie  

- 50 tablet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/023 Profender tablety 
pro střední psy 

50 mg 
praziquantelu & 

10 mg 
emodepsidu 

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 2 tablety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/024 Profender tablety 
pro střední psy 

50 mg 
praziquantelu & 

10 mg 
emodepsidu 

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 4 tablety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/025 Profender tablety 
pro střední psy 

50 mg 
praziquantelu & 

10 mg 
emodepsidu 

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 6 tablet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/026 Profender tablety 
pro střední psy 

50 mg 
praziquantelu & 

10 mg 
emodepsidu 

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 24 tablet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/027 Profender tablety 
pro střední psy 

50 mg 
praziquantelu & 

10 mg 
emodepsidu 

 
 

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 102 tablet Není určeno pro 
potravinová zvířata 
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EU/2/05/054/028 Profender tablety 

pro velké psy 
150 mg 

praziquantelu & 
30 mg 

emodepsidu 

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 2 tablety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/029 Profender tablety 
pro velké psy 

150 mg 
praziquantelu & 

30 mg 
emodepsidu 

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 4 tablety Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/030 Profender tablety 
pro velké psy 

150 mg 
praziquantelu & 

30 mg 
emodepsidu 

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 24 tablet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

EU/2/05/054/031 Profender tablety 
pro velké psy 

150 mg 
praziquantelu & 

30 mg 
emodepsidu 

Tableta s 
řízeným 

uvolňováním 

Psi Perorální podání Blistr z hliníkové 
folie 

- 52 tablet Není určeno pro 
potravinová zvířata 

 


