
Nazwa produktu 

leczniczego 

weterynaryjnego  

Nazwa powszechnie 

stosowana
Moc Substancja czynna

Postać 

farmaceutyczna

Podmiot 

odpowiedzialny
Typ procedury Gatunki docelowe

Data wystąpienia 

niedoboru

Data wznowienia 

obrotu

Przyczyna 

wystąpienia 

niedoboru

Alternatywne 

produkty lecznicze 

weterynaryjne

Adaxio

Chlorhexidini 

digluconatis solutio 

+ Miconazoli nitras

(20 mg + 20 mg)/ml
Chlorhexidini 

digluconatis solutio + 

Miconazoli nitras

Szampon leczniczy
Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP pies 26.11.2019 r. brak informacji

brak dostępności u 

producenta
brak informacji

Aniclindan Clindamycinum 75 mg/tabl.
Chlorowodorek 

klindamycyny
Tabletka aniMedica GmbH NAR pies 30.06.2023

oczekiwanie na 

informację od 

podmiotu 

odpowiedzialnego

zaburzenie w 

łańcuchu dostaw
Clindabactin Zodon

Aniclox

Ampicillinum 

trihydricum 

Cloxacillinum 

natricum

577,5 mg            

545,0 mg

Ampicylina trójwodna + 

Kloksacylina sodowa

Tabletka 

domaciczna
aniMedica GmbH NAR bydło 12.04.2023 r.

zgodnie z informacją 

od podmiotu 

odpowiedzilanego 

najbliższa dostawa 

produktu 

planowana jest na 

drugi kwartał 2023

oczekiwanie na 

dostawę

Utertab tabletka 

domaciczna, U-tab 

tabletka domaciczna

Animeloxan 5 

mg/ml
Meloxicamum 5 mg/ml Meloksykam

Roztwór do

wstrzykiwań
aniMedica GmbH DCP

pies

kot
11.01.2023 r.

oczekiwanie na 

informację od

podmiotu 

odpowiedzialnego

zaburzenie w 

łańcuchu

dostaw

Loxicom

Meloxidolor

Rheumocam

Metaxx

Meloxidyl

Aviffa RTI

Szczepionka przeciw 

zakaźnemu 

zapaleniu nosa i 

tchawicy indyków 

oraz syndromowi 

wielkiej głowy kur, 

żywa

Atenuowany 

pneumowirus ptaków 

(TRT/SHS)

Liofilizat do 

rozpuszczenia w 

wodzie do picia

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

NAR
indyk

kura
wrzesień 2022 r. styczeń 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Avinew Neo

Szczepionka przeciw 

rzekomemu 

pomorowi ptaków, 

żywa

Atenuowany wirus 

rzekomego pomoru 

ptaków

Tabletka do 

rozpuszczenia w 

wodzie do picia

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

NAR
indyk

kura
sierpień 2022 r. styczeń 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

BANACEP vet 20 mg 

tabletki powlekane 

dla psów 

Banacep 20 mg Benazepryl Tabletka powlekana
Laboratorios Calier, 

S.A.
DCP psy sierpień 2019 r. brak planów

brak zainteresowania 

produktem

BANACEP vet 5 mg 

tabletki powlekane 

dla psów i 

Bioral H 120

Szczepionka 

przeciwko 

zakaźnemu 

zapaleniu oskrzeli 

ptaków

-

Wirus zakaźnego 

zapalenia oskrzeli 

szczep H-120

Liofilizat do 

sporządzania 

zawiesiny

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

NAR kura lipiec 2022 r. styczeń 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Boflox Marbofloxacinum 100 mg/ml Marbofloksacyna
Roztwór do 

wstrzykiwań

Industrial 

Veterinaria, S.A.
DCP

bydło                       

świnia
08.12.2021 r.

oczekiwanie na 

informację od 

podmiotu 

odpowiedzialnego

zaburzenie w 

łańcuchu dostaw

Forcyl, Forcyl Swine, 

Kelacyl, Marbocoli, 

Marbocyl 10, 

Marbovet, Marbox, 

Resmacyl



Bovilis Ringvac

Szczepionka 

przeciwko 

dermatofitozie 

wywołanej przez 

Trichophyton 

verrucosum bydła, 

żywa

-

Szczepionka przeciwko 

dermatofitozie 

wywołanej przez 

Trichophyton 

verrucosum bydła

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzania 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Intervet 

International B.V.
MRP bydło 27.08.2020 r.

brak potwierdzonej 

kolejnej dostawy
brak informacji brak informacji

Bovitubal 28000

Tuberkulina bydlęca, 

oczyszczone 

pochodne białkowe

Oczyszczone 

pochodne białkowe 

(szczep AN 5) 28000 

IU

Tubekrulina bydlęca, 

oczyszczone pochodne 

białkowe (szczep AN 5)

Roztwór do 

wstrzykiwań

Grabikowski-

Grabikowska 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-

Handlowo-

Usługowe „INEX” 

Spółka Jawna

NAR
bydło

świnia

informacja od 

podmiotu 

odpowiedzialnego z 

dnia 20 grudnia 

2022 r.

luty/marzec 2023 r. brak informacji brak informacji

Caliercortin 4 

mg/ml roztwór do 

wstrzykiwań dla 

bydła, świń, koni, 

psów i kotów 

Caliercortin  4 mg/ml Deksametazon
Roztwór do 

wstrzykiwań

Laboratorios Calier, 

S.A.
DCP

bydło, świnie, konie, 

psy i koty
nie wprowadzono brak planów

brak zainteresowania 

produktem

Cortexonavet, 

Dexafast, Dexashot, 

Dexasone, Glucadex, 

Rapidexon

Cefalexim 18% Cefalexinum 180 mg/ml Cefaleksyna
Zawiesina do 

wstrzykiwań

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR bydło, pies, kot styczeń 2018 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Cestem

Febantelum + 

Pyrantelum + 

Praziquantelum

(150 mg + 50 mg + 

50 mg)/tabletkę

Pyranteli embonas + 

Praziquantelum + 

Febantel

Tabletka
Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
MRP pies 28.09.2018 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Cevac Mass L

Szczepionka przeciw 

zakaźnemu 

zapaleniu oskrzeli 

ptaków, żywa

- -

Liofilizat do 

sporządzania 

zawiesiny do 

podania na oczy i 

nozdrza

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
MRP kura 21.02.2023 r. - brak informacji brak informacji

Cevac Meta L

Szczepionka przeciw 

zakażeniom 

metapneumowiruse

m ptaków 

(syndromowi dużej 

głowy), żywa

-

Szczepionka przeciw 

zakażeniom 

metapneumowirusem 

ptaków (syndromowi 

dużej głowy), żywa

Liofilizat do 

sporządzania 

zawiesiny

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP kura - -

nie wprowadzono do 

obrotu
brak informacji

Colivet Colistini sulfas 120 mln j.m./100 g Kolistyny siarczan

Proszek do 

podawania w 

wodzie do picia

Ceva Sante Animale NAR

bydło

Indyk

kura

świnia

11.04.2018 r. brak informacji
brak zainteresowania 

produktem
brak informacji



Combivit

Thiamini 

hydrochloridum + 

Riboflavini natrii 

phosphas + 

Pyrydoxini 

hydrochloridum

+ Nicotynamidum + 

Acidum ascorbicum

1 ml zawiera:

Tiaminy 

chlorowodorek 

(witamina B1)	   

35,0 mg

Ryboflawiny sodu 

fosforan (witamina 

B2)	     0,5 mg

Pirydoksyny 

chlorowodorek 

(witamina B6)	     

7,0 mg

Nikotynamid	   23,0 

mg

Kwas askorbowy 

(witamina C)	   70,0 

mg

Tiaminy chlorowodorek 

(witamina B1)

Ryboflawiny sodu 

fosforan (witamina B2)

Pirydoksyny 

chlorowodorek 

(witamina B6)

Nikotynamid

Kwas askorbowy 

(witamina C)

Roztwór do 

wstrzykiwań

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR

koń, bydło, świnia, 

owca, koza, pies, kot
październik 2017 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Cryomarex-HVT 

Szczepionka 

przeciwko chorobie 

Mareka, żywa

 Atenuowany szczep FC 

126 herpeswirusa 

indyczego

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzenia 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

NAR kura wrzesień 2022 r. grudzień 2022 r. problemy produkcyjne brak informacji

Dindoral 

Szczepionka 

przeciwko 

krwotocznemu 

zapaleniu jelit 

indyków oraz 

chorobie 

marmurkowatej 

śledziony bażantów

Atenuowany szczep 

Domermuth wirusa 

krwotocznego zapalenia 

jelit indyków (HEV)

Liofilizat do 

rozpuszczenia w 

wodzie do picia

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

NAR
bażant

Indyk
lipiec 2022 r. styczeń 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Dolocarp flavour 

100 mg
Carprofenum 100 mg Karprofen

Tabletka do 

rozgryzania i żucia
aniMedica GmbH DCP pies 28.02.2019 r. 

nieznana - 

oczekiwanie na 

informację od 

podmiotu 

odpowiedzialnego

zaburzenie w 

łańcuchu dostaw

Canidryl 100 mg, 

Carprodyl F 100 mg, 

Carprodyl Quadri, Ex-

Pain 100 mg, 

Rimadyl Palatable 

Tablets 100, Rycarfa 

Flavour 100 mg

Dolocarp flavour 50 

mg
Carprofenum 50 mg Karprofen

Tabletka do 

rozgryzania i żucia
aniMedica GmbH DCP pies 04.09.2019 r. 

nieznana - 

oczekiwanie na 

informację od 

podmiotu 

odpowiedzialnego

zaburzenie w 

łańcuchu dostaw

Canidryl 50 mg, 

Carprodyl F 50 mg, 

Carprodyl Quadri, Ex-

Pain 50 mg, Rimadyl 

Palatable Tablets 50, 

Rycarfa Flavour 50 

mg, Scanodyl 50 mg,  

Doxyhyklan 40 Doxycyclini hyclas 400 mg/g
Doksycyklina w postaci 

hyklanu

Proszek do 

podawania w 

wodzie do picia

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR kura, świnia styczeń 2022 r. nieznana 

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Enrotron 25 mg/ml Enrofloxacinum 25 mg/ml Enrofloksacyna
Roztwór do

wstrzykiwań
aniMedica GmbH DCP

pies

kot

gryzoń

gad

ptak ozdobny

09.08.2022 r.

oczekiwanie na 

informację od

podmiotu 

odpowiedzialnego

oczekiwanie na 

informację od

podmiotu 

odpowiedzialnego

Baytril 25 mg/ml



Enrotron Flavour 

150 mg
Enrofloxacinum 150 mg Enrofloksacyna Tabletka aniMedica GmbH DCP pies 08.12.2020 r.

oczekiwanie na 

informację od 

podmiotu 

odpowiedzialnego

zaburzenie w 

łańcuchu dostaw

Enroxil 150, Enroxil 

Flavour,Floxabactin 

150 mg,Xeden 150 

mg

Enrotron Flavour 50 

mg
Enrofloxacinum 50 mg Enrofloksacyna Tabletka aniMedica GmbH DCP pies 04.02.2021 r.

oczekiwanie na 

informację od 

podmiotu 

odpowiedzialnego

zaburzenie w 

łańcuchu dostaw

Enroxil 150, Enroxil 

Flavour,Floxabactin 

150 mg,Xeden 150 

mg

Entericolix

Szczepionka przeciw 

kolibakteriozie oraz 

Clostridium 

perfringens, 

inaktywowana

-

Szczepionka przeciw 

kolibakteriozie oraz 

Clostridium perfringens, 

inaktywowana

Emulsja do 

wstrzykiwań

CZ Veterinaria, S.A., 

przedstawiciel: 

Boehringer 

Ingelheim Sp. z o.o.

DCP świnia sierpień 2022 r. październik 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Enteroporc Coli

Szczepionka 

przeciwko 

kolibakteriozie u 

nowonarodzonych 

prosiąt, 

inaktywowana

- -
Zawiesina do 

wstrzykiwań
Ceva Sante Animale CEN Świnia - -

nie wprowadzono do 

obrotu
brak informacji

Enzaprost Bovis Dinoprostonum 12,5 mg/ml Dinoprostonum
Roztwór do 

wstrzykiwań

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP bydło - -

nie wprowadzono do 

obrotu
brak informacji

Estrumate 0,250 

mg/ml roztwór do 

wstrzykiwań dla 

bydła, koni i świń 

Cloprostenolum

0,25 mg/ml (w 

postaci sodu 

cloprostenolu 0,263 

mg/ml)

Cloprostenol sodu
Roztwór do 

wstrzykiwań

Intervet 

International B.V.
NAR bydło, świnia, koń marzec 2020 r. brak informacji brak informacji brak informacji

Eurican DAPPi

Szczepionka przeciw 

nosówce, 

adenowirozie, 

parwowirozie oraz 

wirusowi 

parainfluenzy psów

Atenuowany wirus 

nosówki psów, szczep 

BA5, atenuowany 

adenowirus psów, typ 

2, szczep DK13, 

atenuowany 

parwowirus psów, typ 

2, szczep CAG2, 

atenuowany wirus 

parainfluenzy psów typ 

2, szczep CGF 

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzenia 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

MRP pies sierpień 2022 r. listopad 2022 r. problemy produkcyjne brak informacji

Eurican DAPPi-

Lmulti

Szczepionka przeciw 

nosówce, 

adenowirozie, 

parwowirozie, 

leptospirozie oraz 

przeciw wirusowi 

parainfluenzy psów

Atenuowany wirus 

nosówki szczep BA5, 

atenuowany 

adenowirus psów typu 

2, szczep DK13, 

atenuowany 

parwowirus psów typu 

2, szczep CAG2, 

atenuowany wirus 

parainfluenzy psów 

typu 2, Inaktywowane 

bakterie Leptospira 

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzenia 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

DCP pies wrzesień 2022 r. listopad 2022 r. problemy produkcyjne brak informacji



Eurican DAPPi-LR

Szczepionka przeciw 

nosówce, 

adenowirozie, 

parwowirozie, 

leptospirozie, 

wściekliźnie i 

wirusowi 

parainfluenzy psów

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzenia 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

DCP pies sierpień 2022 r. styczeń 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Eurican Herpes

Inaktywowana 

szczepionka z 

adiuwantem 

przeciwko 

herpeswirusowi 

psów

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzenia 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

DCP pies wrzesień 2022 r. listopad 2022 r. problemy produkcyjne brak informacji

Firodyl Firocoxibum 62,5 mg Firokosyb
Tabletka do 

rozgryzania i żucia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP pies 25.01.2023 r. - brak informacji brak informacji

Folligon
Serum 

gonadotropinum 
200 j.m./ml PMSG

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzania 

roztworu do 

wstrzykiwań 

Intervet 

International B.V.
NAR bydło, królik, owca kwiecień 2020 r. brak informacji brak informacji brak informacji

Fuchsoral zawiesina 

doustna dla lisów 

rudych

Szczepionka przeciw 

wściekliźnie lisów, 

żywa, doustna

-

Wirus wścieklizny 

szczep SAD B19, 

atenuowany

Zawiesina doustna
Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
NAR lis - -

nie wprowadzono do 

obrotu, specyfika 

sprzedaży - przetargi

brak informacji

Gabbrovet Multi Paromomycini sulfas 140 mg/ml Paromomycini sulfas

Roztwór do podania 

w wodzie do picia / 

w mleku

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP

bydło

świnia
- -

nie wprowadzono do 

obrotu
brak informacji

Gallimune 201 IBD + 

REO 

Szczepionka przeciw 

zakaźnemu 

zapaleniu torby 

Fabrycjusza ptaków 

oraz 

reowirusowemu 

zapaleniu stawów i 

pochewek 

ścięgnowych, 

inaktywowana

Inaktywowany wirus 

zakaźnego zapalenia 

torby Fabrycjusza 

ptaków, szczep VNJO, 

inaktywowany 

reowirus, szczep S1133 

nie mniej niż 9 EU

Zawiesina do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health Italia S.p.A.

NAR kura luty 2022 r. marzec 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Gallimune 407 ND + 

IB + EDS + ART.

Szczepionka 

przeciwko 

rzekomemu 

pomorowi drobiu, 

zakaźnemu 

zapaleniu oskrzeli, 

syndromowi spadku 

nieśności oraz 

zakaźnemu 

zapaleniu nosa i 

tchawicy ptaków 

(syndromowi 

wielkiej głowy).

Zawiesina do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

MRP kura lipiec 2022 r. listopad 2022 r. problemy produkcyjne brak informacji



Gumboriffa 

Szczepionka przeciw 

zakaźnemu 

zapaleniu torby 

Fabrycjusza ptaków, 

inaktywowana 

Inaktywowany wirus 

zakaźnego zapalenia 

torby Fabrycjusza 

ptaków (szczep VNJO)

Zawiesina do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

NAR kura maj 2022 r. luty 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Hostamox LA Amoxicillinum 150 mg /ml Amoxicillinum
Zawiesina do 

wstrzykiwań 

Cross Vetpharm 

Group Ltd.
NAR 

pies, świnia, owca, 

bydło
marzec 2020 r. brak informacji brak informacji brak informacji

Ingelvac PRRSFLEX 

EU

Szczepionka przeciw 

wirusowi Zespołu 

Rozrodczo-

Oddechowego Świń, 

żywa

Żywy, atenuowany 

wirus Zespołu 

Rozrodczo-

Oddechowego Świń 

(PRRSV), szczep 94881 

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzenia 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim 

Vetmedica GmbH

DCP świnia sierpień 2022 r. listopad 2022 r. problemy produkcyjne brak informacji

Intravit B12 Cyanocobalaminum 500 µg  / ml 
  Cyjanokobalamina 

(witamina B12)

Roztwór do 

wstrzykiwań 

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR

bydło, koń, świnia, 

owca, koza, pies, kot 
sierpień 2017 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Kesium

Amoxicillinum + 

Acidum 

clavulanicum

40 mg + 10 mg

Kwas klawulanowy ( w 

postaci potasu 

klawulanianu) + 

Amoxicillinum

Tabletki do 

rozgryzania i żucia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP

kot

pies
05.06.2020 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Kesium

Amoxicillinum + 

Acidum 

clavulanicum

400 mg + 100 mg

Kwas klawulanowy ( w 

postaci potasu 

klawulanianu) + 

Amoxicillinum

Tabletki do 

rozgryzania i żucia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP pies 05.06.2020 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Libeo Furosemidum 40 mg Furosemidum
Tabletka do 

rozgryzania i żucia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP pies 26.07.2019 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Meloxidyl 5 mg/ml Meloxicamum 5 mg/m Meloxicamum
Roztwór do 

wstrzykiwań
Ceva Sante Animale CEN

kot

pies
16.03.2018 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Multimastit 

Benzylopenicyllinum 

procainum, 

Streptomycyni 

sulfas, Neomycyni 

sulfas, 

Prednisolonum

(100000 j.m. + 100 

mg + 100 mg + 10 

mg)/ 5 g

Benzylopenicyllinum 

procainum, 

Streptomycyni sulfas, 

Neomycyni sulfas, 

Prednisolonum

Zawiesina 

dowymieniowa 

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR bydło czerwiec 2020 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji



Multivitamin Inj.

Retinoli Palmitas

Cholecalcipherolum

Tocopherolum

Thiamini 

hydrochloridum

Riboflavinum

Pyridoxinum

Nicotynamidum

Dexapanthenolum

Cyanocobalaminum

       w 1 ml

          15 000 j.m.  

          1000 j.m.  

           20,0 mg   

           10,0 mg   

             5,0 mg   

             3,0 mg   

           35,0 mg   

           25,0 mg   

            50,0 µg   

     Witamina A 

(palmitynian retynolu)

      Cholekalcyferol 

(witamina D3) 

      all-rac-α-Tokoferylu 

octan (witamina E)

      Tiaminy 

chlorowodorek 

(witamina B1)

      Ryboflawiny sodu 

fosforan (witamina B2)

      Pirydoksyny 

chlorowodorek 

(witamina B6)

      Nikotynamid 

      Dekspantenol

      Cyjanokobalamina 

(witamina B12)

Roztwór do 

wstrzykiwań

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR

bydło, koń, świnia, 

owca, koza, pies, kot
czerwiec 2019 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Myelovax

Szczepionka 

przeciwko zapaleniu 

mózgu i rdzenia 

kręgowego ptaków, 

żywa

-

Wirus zakaźnego 

zapalenia mózgu i 

rdzenia kręgowego 

ptaków szczep 1143 

Calnek

żywy

Liofilizat doustny do 

podawania w 

wodzie do picia dla 

kur

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

NAR kura czerwiec 2022 r. listopad 2022 r. problemy produkcyjne brak informacji

Nelio
Benazeprili 

hydrochloridum
2,5 mg

Benazeprylu 

chlorowodorek
Tabletka

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
MRP kot 14.01.2020 r. brak informacji

brak dostępności u 

producenta
brak informacji

Nelio
Benazeprili 

hydrochloridum
5 mg

Benazeprylu 

chlorowodorek
Tabletka

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
MRP kot 26.07.2019 r. brak informacji

brak dostępności u 

producenta
brak informacji

Nemovac 

Szczepionka przeciw 

syndromowi wielkiej 

głowy kur, żywa.

Atenuowany wirus 

syndromu wielkiej 

głowy (SHS), szczep 

PL21

Liofilizat do 

rozpuszczenia w 

wodzie do picia

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

NAR kura maj 2022 r. luty 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Nextmune

Szczepionka przeciw 

zakaźnemu 

zapaleniu torby 

Fabrycjusza ptaków, 

żywa

-

Szczepionka przeciw 

zakaźnemu zapaleniu 

torby Fabrycjusza 

ptaków, żywa

Koncentrat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzania 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP kura - -

nie wprowadzono do 

obrotu
brak informacji

Nicilan 

200mg/50mg 

tabletki dla psów

Nicilan 200mg/50mg
Amoksycylina, Kwas 

klawulanowy 
Tabletka 

Laboratorios Calier, 

S.A.
CEN psy wrzesień 2019 r. brak planów

brak zainteresowania 

produktem

Nicilan 40mg/10mg 

tabletki dla kotów i 

psów

Nicilan 40mg/10mg
Amoksycylina, Kwas 

klawulanowy 
Tabletka 

Laboratorios Calier, 

S.A.
MRP koty i psy wrzesień 2019 r. brak planów

brak zainteresowania 

produktem

Clavaseptin, 

Clavubactin vet. 

Clavucill Clavudale 

Kesium Noroclav 

Synergal Synulox

http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=24403
http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=24403
http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=24403
http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=24403
http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=24403


Nobilis E.coli inac. 

emulsja do 

wstrzykiwania dla 

kur

Szczepionka dla kur 

przeciwko 

kolibakteriozie

E. coli antygen FT, E.coli 

antygen F11

Emulsja do 

wstrzykiwań

Intervet 

International B.V.
NAR kura 16.06.2020 r. brak informacji brak informacji brak informacji

Nobilis OR inac 

Szczepionka przeciw 

zakażeniom 

Ornithobacterium 

rhinotracheale, 

serotyp A

Emulsja do 

wstrzykiwań

Intervet 

International B.V.
CEN kurczę marzec 2020 r. -

pozwolenie na 

dopuszczenie do 

obrotu w Europie 

skrócono z dniem 

29.09.2022 r.

brak informacji

Nobilis Salenvac 

zawiesina do 

wstrzykiwań dla kur 

Szczepionka 

przeciwko 

zakażeniom 

Salmonella 

enteritidis, 

inaktywowana 

Salmonella enteritidis 

typ fagowy 

4inaktywowany

     Zawiesina do 

wstrzykiwań 

Intervet 

International B.V.
NAR kura marzec 2020 r. brak informacji brak informacji brak informacji

Optimmune 2 mg/g 

maść do oczu dla 

psów

Ciclosporinum A 2 mg/g Ciclosporinum Maść do oczu
Intervet 

International B.V.
NAR pies 25.08.2020 r. brak informacji brak informacji brak informacji

Oxytet LA
Oxytetracyclinum 

dihydricum
200 mg/ml Oksytetracyklina

Roztwór do 

wstrzykiwań
ScanVet Poland NAR bydło, owca, świnia 12.04.2021 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Penicillin LA

Benzylpenicillinum 

procainum + 

Benzylpenlcillinum 

benzathium

150,0 mg/ml

112,5 mg/ml

Benzylopenicylina 

prokainowa

Benzylopenicylina 

benzatynowa

Zawiesina do 

wstrzykiwań

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR

koń, bydło, owca, 

świnia, pies, kot
marzec 2018 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Plenix LC Cefquinom 75 mg Cefquinom
Maść 

dowymieniowa

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP bydło 30.07.2020 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Pracetam Paracetamolum 400 mg/ml Paracetamolum
Roztwór do podania 

w wodzie do picia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
MRP świnia 24.06.2020 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Pracetam Paracetamolum 200 mg/g Paracetamolum
Proszek do podania 

w wodzie do picia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP świnia 08.06.2020 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Pracetam Paracetamolum 200 mg/ml Paracetamolum
Roztwór do podania 

w wodzie do picia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
MRP świnia 08.06.2020 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

PREVEXXION RN

Żywa, 

rekombinowana 

szczepionka 

przeciwko chorobie 

Mareka (MD)

żywy, rekombinowany 

wirus choroby Mareka 

(MD), serotyp 1, szczep 

RN1250 

Zawiesina do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim 

Vetmedica GmbH

CEN kura wrzesień 2022 r. styczeń 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Prilactone Next Spironolactonum 100 mg Spironolactonum
Tabletki do 

rozgryzania i żucia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP pies 28.09.2018 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Progressis

Szczepionka 

przeciwko 

zakażeniom 

wirusem zespołu 

rozrodczo-

oddechowego świń

-

Inaktywowany wirus 

zespołu rozrodczo-

oddechowego świń 

(PRRS), szczep P120

Emulsja do 

wstrzykiwań

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
NAR świnia 15.07.2022 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji



ProteqFlu

Szczepionka przeciw 

grypie koni 

(rekombinowana)

-
Zawiesina do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim 

Vetmedica GmbH

CEN koń maj 2022 r. styczeń 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Rabitec

Szczepionka przeciw 

wirusowi 

wścieklizny, żywa

-

Szczepionka przeciw 

wirusowi wścieklizny, 

żywa

Zawiesina do 

wstrzykiwań
Ceva Sante Animale CEN

jenot

lis
- -

nie wprowadzono do 

obrotu, specyfika 

sprzedaży - przetargi

brak informacji

Respiporc ART.

Szczepionka 

przeciwko 

zakaźnemu 

zanikowemu 

zapaleniu nosa - 

ZZZN

-

Bordetella 

bronchiseptica 

inaktywowane komórki

Pasteurella multocida

Pasteurella multocida

Zawiesina do 

wstrzykiwań
IDT Biologika GmbH NAR świnia maj 2020 r. brak informacji brak informacji brak informacji

Salmoporc SCS

Szczepionka przeciw 

zakażeniom 

Salmonella 

choleraesuis, żywa

-

Salmonella choleraesuis 

forma R szczep, 

atenuowany

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzania 

zawiesiny

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
MRP świnia - brak informacji

nie wprowadzono do 

obrotu, brak 

zainteresowania 

produktem

brak informacji

Salmoporc STM

Szczepionka 

przeciwko 

zakażeniom 

wywołanym przez 

Salmonella 

typhimurium

-

Salmonella 

typhimurium stabilny 

genetycznie mutant, 

podwójnie atenuowany

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzania 

zawiesiny

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
NAR świnia 07.03.2023 r. brak informacji brak informacji brak informacji

Scanodyl Inj. Carprofenum 50 mg/1 ml Karprofen
Roztwór do 

wstrzykiwań

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR pies, kot grudzień 2020 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Scanoflox 10% oral Enrofloxacinum 100 mg/ml Enrofloksacyna Roztwór doustny ScanVet Poland NAR kura, indyk, gołąb 21.02.2023 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Spectam Spectinomycinum 50 mg/1 ml Spektynomycyna Zawiesina doustna Ceva Sante Animale NAR świnia 31.03.2020 r. brak informacji
brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Spirovet Spiramycinum 600 000 j.m./ml Spiramycinum
Roztwór do 

wstrzykiwań

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
MRP bydło 01.02.2023 r. - brak informacji brak informacji

Sul-Tridin 24%
Sulfadiazin um

Trimethoprimum

200 mg/ml

40 mg/ml

Sulfadiazyna

Trimetoprim

Roztwór do 

wstrzykiwąń

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR

koń, bydło, świnia, 

pies, kot
maj 2020 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Syncroprost
Cloprostenolum 

natricum
0,263 mg/ml

Cloprostenolum 

natricum

Roztwór do 

wstrzykiwań

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP

Bydło: krowy, 

jałówki

koń

koza

Świnia (lochy i 

loszki)

- -
nie wprowadzono do 

obrotu
brak informacji

Syncrostim 500IU
Equine Serum 

Gonadotrophin
500 j.m./ 2 ml

Gonadotropina 

surowicy źrebnych 

klaczy (PMSG)

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzania 

roztworu do 

wstrzykiwań

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP bydło, owca 10.10.2019 r. brak informacji

brak zainteresowania 

produktem
brak informacji



Synergal Inj. 
Amoxicillinum+acidu

m clavulanicum

140 mg/ml

35 mg/ml

Amoksycylina  

Kwas klawulanowy 

Zawiesina do 

wstrzykiwań 
ScanVet Poland NAR bydło, pies, kot 04.10.2022 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Synergal LC

Amoxicillinum, 

Acidum 

clavulanicum, 

Prednisolonum

200,0 mg 

50,0 mg 

10,0 mg 

Amoksycylina (w 

postaci amoksycyliny 

trójwodnej) 

Kwas klawulanowy (w 

postaci potasu 

klawulanianu) 

Prednizolon

Zawiesina 

dowymieniowa

ScanVet Poland Sp. z 

o.o.
NAR bydło październik 2020 r.

nieznana, 

oczekiwanie na 

informację od 

wytwórcy

brak dostępności u 

wytwórcy
brak informacji

Tilminject 300 

mg/ml roztwór do 

wstrzykiwań dla 

bydła i owiec

Tilminject 300 mg/ml Tilmikozyna
Roztwór do 

wstrzykiwań

Laboratorios Calier, 

S.A.
MRP bydło, owce nie wprowadzono brak planów

brak zainteresowania 

produktem
Micotil 300

Tur-3 

Szczepionka dla 

indyków przeciw 

rzekomemu 

pomorowi ptaków 

(chorobie 

Newcastle), 

zapaleniu nosa i 

tchawicy, 

paramyksowirusowi 

typ 3, inaktywowana

Zawiesina do 

wstrzykiwań

Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France SCS                       

NAR indyk sierpień 2022 r. listopad 2022 r. problemy produkcyjne brak informacji

Tyljet Tylosinum 200000 j.m./ml Tylozyna
Roztwór do 

wstrzykiwań

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP

bydło

koza

owca

świnia

- -
nie wprowadzono do 

obrotu
brak informacji

Ubrostar Dry Cow

Zawiesina 

dowymieniowa dla 

bydła

(100 mg + 280 mg + 

100 mg)/5 ml

Penethamati 

hydriodidum, 

Benethaminum 

penicillinum, 

Framycetini sulfas

Zawiesina 

dowymieniowa dla 

bydła

Boehringer 

Ingelheim 

Vetmedica GmbH

DCP bydło październik 2022 r. styczeń 2023 r. problemy produkcyjne brak informacji

Ultifend ND IBD

Szczepionka przeciw 

chorobie Newcastle, 

zakaźnemu 

zapaleniu torby 

Fabrycjusza oraz 

chorobie Mareka u 

ptaków (żywa 

rekombinowana)

- -

Koncentrat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzania 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Ceva-Phylaxia Co. 

Ltd
CEN kura - -

nie wprowadzono do 

obrotu
brak informacji

VECTORMUNE FP 

ILT

Szczepionka przeciw 

ospie ptaków, 

zakaźnemu 

zapaleniu krtani i 

tchawicy ptaków, 

żywa

-

Szczepionka przeciw 

ospie ptaków, 

zakaźnemu zapaleniu 

krtani i tchawicy 

ptaków, żywa

Liofilizat i 

rozpuszczalnik do 

sporządzania 

zawiesiny do 

wstrzykiwań

Ceva-Phylaxia Co. 

Ltd
CEN kura - -

nie wprowadzono do 

obrotu
brak informacji

Vetrimoxin Amoxicillinum 50 mg/ml Amoxicillinum

Premiks do 

sporządzania paszy 

leczniczej

Ceva Sante Animale DCP świnia 27.05.2020 r. brak informacji
brak zainteresowania 

produktem
brak informacji



Vetrimoxin 50
Amoxicillinum 

trihydricum
50 mg/1 g Amoxicillinum

Proszek do 

sporządzania 

roztworu doustnego

Ceva Sante Animale NAR

bydło

Indyk

kura

świnia

23.02.2022 r. brak informacji
brak zainteresowania 

produktem
brak informacji

Zelys Pimobendanum 1,25 mg Pimobendanum
Tabletka do 

rozgryzania i żucia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP pies 14.11.2022 r. brak informacji brak informacji brak informacji

Zelys Pimobendanum 5 mg Pimobendanum
Tabletka do 

rozgryzania i żucia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP pies brak informacji grudzień 2022 r. brak informacji brak informacji

Zelys Pimobendanum 10 mg Pimobendanum
Tabletka do 

rozgryzania i żucia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP pies brak informacji grudzień 2022 r. brak informacji brak informacji

Zodon Clindamycinum 150 mg Clindamycinum
Tabletka do 

rozgryzania i żucia

Ceva Animal Health 

Polska Sp. z o.o.
DCP pies - -

nie wprowadzono do 

obrotu, brak 

zainteresowania 

produktem

brak informacji

Zoobiotic 5% 

Premix Globulit
Amoxicillinum 50 mg/1 g Amoksycylina

Premiks do 

sporządzania paszy 

leczniczej w postaci 

zgranulowanego 

proszku

Laboratorios Calier, 

S.A.
MRP świnie maj 2020 r. brak planów

brak zainteresowania 

produktem
Zoobiotic Globulit


