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NÁVOD NA POUŽITIE  

 

Názov veterinárnej  

zdravotníckej pomôcky  : Mikročip Backhome Bioglass Mini 

 

Názov výrobcu : Felixcan, Španielsko. 

Názov držiteľa : Virbac, 1ére Avenue, 2065m-06516-Carros, Francúzsko. 

Cieľový druh zvierat : Všetky druhy zvierat.  

Popis vet. prípravku : Sklenený mikročip v jednorazovom aplikátore. 

Charakteristika : Mikročip v sterilnom aplikátore. 

Spôsob podania : Jednorazové podanie. 

Spôsob použitia :  

1. Presvedčte sa (napr. čítačkou BackHome), či zviera už nebolo označené mikročipom. 

2. Skontrolujte, či sterilné vrecko nie je porušené. 

3. Ešte pred otvorením vrecka oskenujte mikročip, ktorý má byť implantovaný. Kód sa musí 

zhodovať s kódom vytlačeným na samolepkách s čiarovými kódmi, ktoré sú priložené v sterilnom 

vrecku. Mikročip sa nachádza v implantačnej ihle. 

4. Otvorte sterilné vrecko a odstráňte plastový chránič ihly.  

Zvoľte vhodné miesto pre implantáciu mikročipu:  

Psi, mačky: SC na ľavú stranu krku.  

Koňovité: do šijového väziva nad krkom na ľavú stranu, približne 3 cm pod hrivou.  

Vtáci: IM naľavo do hrudného svalu.  

Plazy: SC do spojenia medzi postranné a brušné šupiny v chvostovej tretine tela.  

Jašteričky a leguány: Veľké jašterice: SC na ľavú stranu krku. Malé jašteričky: 1-2 cm naľavo od 

stredovej línie, vyhnite sa poškodeniu strednej abdominálnej žľazy.  

Korytnačky: Malé korytnačky: SC do ohybu retroperitoneálnej dutiny medzi krkom a prednou 

končatinou. Stredné a veľké korytnačky: SC do ohybu stehna.  

Malé cicavce: SC na ľavú stranu krku.  

Ryby: na bázu chrbtovej plutvy.  

Dobytok: SC do chrupavky ľavého ucha. Ťavy, medvede atď. 

5. Vždy dodržujte aseptické podmienky. Mikročip sa implantuje zasunutím ihly po celej jej dĺžke do 

vytvorenej kožnej riasy. Naplno stlačte aplikátor pre uvoľnenie mikročipu. Aplikátor je vybavený 

„anti-drop“ systémom, ktorý zabezpečí, že mikročip zostane v ihle, pokiaľ nie je implantovaný. 

6. Oskenujte novo implantovaný mikročip. 

7. Na koniec ihly nasaďte plastový chránič ihly a použitý aplikátor zlikvidujte podľa predpisov o 

nakladaní s odpadmi. 

Veľkosť balenia : 1 ks. 

Spôsob uchovávania : Uchovávať pri teplote 0 – 30 °C. Mimo dohľadu a dosahu detí. 

Čas použiteľnosti : Vyznačený na obale. 

 

Označenie : Len pre zvieratá. 

 

 

EXSP.: 

EAN kód: 

Č. šarže: 

 

Distribútor: GS Partners, s.r.o., Počernická 96, 108 03 Praha 10 – zastúpenie VIRBAC SA, 

Francúzsko. 

 


