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Referenčné číslo 
v EU 

Obchodný 
názov 

Sila Lieková 
forma 

Cieľový 
druh 

Spôsob 
podávania 

Balenie Obsah Veľkosť 
balenia 

Ochranná lehota 

EU/2/11/134/001 Inflacam 1.5 mg/ml Perorálna 
suspenzia 

Psy Perorálne Fľaša (HDPE) 
strielačka (PP) 

15 ml 1 fľaška + 
1 strielačka 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/002 Inflacam 1.5 mg/ml Perorálna 
suspenzia 

Psy Perorálne Fľaša (PET) 
strielačka (PP) 

42 ml 1 fľaška + 
1 strielačka 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/003 Inflacam 1.5 mg/ml Perorálna 
suspenzia 

Psy Perorálne Fľaša (PET) 
strielačka (PP) 
 

100 ml 1 fľaška + 
1 strielačka 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/004 Inflacam 1.5 mg/ml Perorálna 
suspenzia 

Psy Perorálne Fľaša (PET) 
strielačka (PP) 

200 ml 1 fľaška + 
1 strielačka 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/005 Inflacam 20 mg/ml Raztopina za 

injiciranje 

Goveda, 

konji in 
prašiči  

subkutánna, 

intravenózna in 
intramuskulárna  

liekovka (sklo) 20 ml 1 liekova Mäso a vnútornosti: 15 dní. 

(Hovädzí dobytok) Mlieko: 5 
dní (Hovädzí dobytok) 

Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
(Kone) 
Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
(Ošípané) 

EU/2/11/134/006 Inflacam 20 mg/ml Raztopina za 

injiciranje 

hovädzí 

dobytok, 
ošípané 
a kone  

subkutánna, 

intravenózna in 
intramuskulárna  

liekovka (sklo) 50 ml 1 liekova Mäso a vnútornosti: 15 dní. 

(Hovädzí dobytok) Mlieko: 5 
dní (Hovädzí dobytok) 
Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
(Kone) 
Mäso a vnútornosti: 5 dní. 

(Ošípané) 

EU/2/11/134/007 Inflacam 20 mg/ml Raztopina za 
injiciranje 

hovädzí 
dobytok, 
ošípané 
a kone  

subkutánna, 
intravenózna in 
intramuskulárna  

liekovka (sklo) 100 ml 1 liekova Mäso a vnútornosti: 15 dní. 
(Hovädzí dobytok) Mlieko: 5 
dní (Hovädzí dobytok) 
Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
(Kone) 
Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
(Ošípané) 

EU/2/11/134/008 Inflacam 20 mg/ml Raztopina za 
injiciranje 

hovädzí 
dobytok, 
ošípané 
a kone  

subkutánna, 
ntravenózna in 
intramuskulárna  

liekovka (sklo) 250 ml 1 liekova Mäso a vnútornosti: 15 dní. 
(Hovädzí dobytok) Mlieko: 5 
dní (Hovädzí dobytok) 
Mäso a vnútornosti: 5 dní. 

(Kone) 

Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
(Ošípané) 

EU/2/11/134/009 Inflacam 15 mg/ml Perorálna 
suspenzia 

Kone Perorálne Fľaša (HDPE) 
strielačka (PP) 

100 ml 1 fľaška + 
1 strielačka 

Mäso a vnútornosti: 
3 dni. 

EU/2/11/134/010 Inflacam 15 mg/ml Perorálna 

suspenzia 

Kone Perorálne Fľaša (HDPE) 

strielačka (PP) 
250 ml 1 fľaška + 

1 strielačka 
Mäso a vnútornosti: 

3 dni. 
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EU/2/11/134/011 Inflacam 1 mg žuvacie 
tablety 

Psy Perorálne blistroch 
(PVC/PVDC)  
 

 20 x 1 
tablety 
(Jednotkov
á dávka) 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/012 Inflacam 1 mg žuvacie 

tablety 

Psy Perorálne blistroch 

(PVC/PVDC)  
 

 100 x 1 

tablety 
(Jednotkov
á dávka) 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/013 Inflacam 2.5 mg žuvacie 
tablety 

Psy Perorálne blistroch 
(PVC/PVDC)  
 

 20 x 1 
tablety 
(Jednotkov

á dávka) 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/014 Inflacam 2.5 mg žuvacie 
tablety 

Psy Perorálne blistroch 
(PVC/PVDC)  
 

 100 x 1 
tablety 
(Jednotkov
á dávka) 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/015 Inflacam 5 mg/ml Raztopina za 
injiciranje 

Psy a 
mačky.  

Psy: 
intravenózna, 
subkutánna,  
Mačky: 
subkutánna 

liekovka (sklo) 10 ml 1 liekova nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/016 Inflacam 5 mg/ml Raztopina za 
injiciranje 

Psy a 
mačky.  

Psy: 
intravenózna, 
subkutánna,  

Mačky: 
subkutánna 

liekovka (sklo) 20 ml 1 liekova nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/017 Inflacam 5 mg/ml Raztopina za 
injiciranje 

Psy a 
mačky. 
 

Psy: 
intravenózna, 
subkutánna,  
Mačky: 
subkutánna 

liekovka (sklo) 100 ml 1 liekova nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/018 Inflacam 5 mg/ml Raztopina za 

injiciranje 

hovädzí 

dobytok 
a 
ošípané  

hovädzí dobytok: 

intravenózna, 
subkutánna,  
ošípané: 
intramuskulárna 

liekovka (sklo) 20 ml 1 liekova Mäso a vnútornosti: 15 dní. 

(Hovädzí dobytok) 
Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
(Ošípané) 

EU/2/11/134/019 Inflacam 5 mg/ml Raztopina za 

injiciranje 

hovädzí 

dobytok 
a 
ošípané  

hovädzí dobytok: 

intravenózna, 
subkutánna,  
ošípané: 
intramuskulárna 

liekovka (sklo) 50 ml 1 liekova Mäso a vnútornosti: 15 dní. 

(Hovädzí dobytok) 
Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
(Ošípané) 

EU/2/11/134/020 Inflacam 5 mg/ml Raztopina za 
injiciranje 

hovädzí 
dobytok 

a 
ošípané  

hovädzí dobytok: 
intravenózna, 

subkutánna,  
ošípané: 

liekovka (sklo) 100 ml 1 liekova Mäso a vnútornosti: 15 dní. 
(Hovädzí dobytok) 

Mäso a vnútornosti: 5 dní. 
(Ošípané) 
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intramuskulárna 

EU/2/11/134/021 Inflacam 330 mg Granule v 
sáčku. 
 

Kone V krmive. 
 

Vrecká 
(papier/PE/hliník/
PE) 

 100 sáčky Mäso a vnútornosti: 
3 dni  

EU/2/11/134/022 Inflacam 330 mg Granule v 
sáčku. 
 

Kone V krmive. 
 

Vrecká 
(papier/PE/hliník/
PE) 

 20 sáčky Mäso a vnútornosti: 
3 dni  

EU/2/11/134/023 Inflacam 0.5 mg/ml Perorálna 
suspenzia 

Mačky 
 

Perorálne Fľaštička (HDPE) 
strielačka (PP) 

10 ml 1 fľaška + 
1 strielačka 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/024 Inflacam 0.5 mg/ml Perorálna 
suspenzia 

Mačky 
 

Perorálne Fľaštička (HDPE) 
strielačka (PP) 

15 ml 1 fľaška + 
1 strielačka 

nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/025 Inflacam 0.5 mg/ml Perorálna 

suspenzia 

Mačky 

 

Perorálne Fľaštička (PP) 

strielačka (PP) 

3 ml 1 fľaška + 

1 strielačka 
nevzťahuje sa 

EU/2/11/134/026 Inflacam 0.5 mg/ml Perorálna 
suspenzia 

Mačky 
 

Perorálne Fľaštička (PP) 
strielačka (PP) 

5 ml 1 fľaška + 
1 strielačka 

nevzťahuje sa 

 


