
Príloha č. 1 k Rozhodnutiu  č.: 088/VM/18-S 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV = ETIKETA 

 

PREDNÁ STRANA 
 

Názov vet. prípravku : CalgoPHOS 

  Vitamínovo-minerálny veterinárny prípravok pre prežúvavce, kone, 

ošípané, králiky, hydinu, holuby a ostatné vtáky. 

ZADNÁ STRANA 
 

Výrobca : Virbac, 8-10 rue des Aulnaies, 95420 Magny-en-Vexin, Francúzsko,  

  α FR 95.355.23 
 

Držiteľ rozhodnutia 

o schválení  : Virbac, lére avenue 2065 m LID, 06516 Carros, Francúzsko,  

  FR 06 033 044 
 

Distribútor v SR : GS Partners s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5, Česká republika, 

www.virbac.cz. 
 

Zloženie : Uhličitan vápenatý, oxid horečnatý, uhličitan sodný. 
 

  PRÍSADY V 1 KG 

  Stopové prvky: Zn (Oxid zinočnatý) 2 089 mg; Cu (základný uhličitan 

meďnatý monohydrát) 558 mg. 
 

  UPOZORNENNIE 

  Obsah medi vo veterinárnom prípravku môže spôsobiť otravu 

u niektorých plemien oviec. 
 

  ANALYTICKÉ ZLOŽKY 

  Popol 25 %; fosfor 8,5 %; vláknina < 2 %; vápnik 1,3 %; horčík 0,9 %; 

sodík 0,7 %; bielkoviny  < 0,50 %; oleje a tuky < 0,50 %; zinok 0,21 %; 

meď 0,05 %; metionín < 0,02 %; lyzín < 0,01 %. 

  Vlhkosť 69 %. 
 

Popis vet. prípravku : Číry, modrastý roztok. 
 

Charakteristika : Perorálny roztok na zabezpečenie minerálov a stopových prvkov pre 

špecifické potreby v období vysokej produkcie (reprodukcia, laktácia, 

znáška, výkrm) alebo v prípade nedostatku minerálov.  
 

Návod na použitie 

a dávkovanie : CalgoPHOS musí byť požitý zriedený v pitnej vode po dobu 5 až 10 dní.  
   

  - Prežúvavce, kone a ošípané: 10 až 15 ml na 100 kg ž. hm. každý deň.  

  - Hydina, králiky, holuby a ostatné vtáky: 5 až 10 ml v 1l pitnej vody. 
 

Veľkosť balenia : 5 l. 
 

Spôsob uchovávania : Chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 
 

Čas použiteľnosti : Použiť do: viď etiketa 
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
 

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu : 
 

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných 

právnych predpisov. 

Číslo schválenia: 088/VM/18-S 

Č. šarže: 

http://www.virbac.cz/
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