
Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 060/R/11–S 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = VONKAJŠÍ OBAL  

 

Názov vet. prípravku: 

HYALCHONDRO DC plus doplnok výživy  pre psov 

Hyaluronan – Chondroitín - Komplex s mangánom a vitamínom E, Tonikum s  Hyaluronan –  

Chondroitín - Komplexom 
 

Výrobca/Držiteľ rozhodnutia o schválení:   

Bioveta a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká  republika.                             
 

Zloženie:  

Hyaluronan – Chondroitín – Komplex (HCK), invertný cukor so zníženým glykemickým indexom  

(glukóza, fruktóza), vitamín  E  (ako octan DL-alfa tokoferolu),  mangán (ako  síran  manganatý,  

monohydrát), stabilizátory. 

 

 
V 100 ml 

Denná dávka 

1 ml 

Denná dávka 

2 ml 

Denná dávka  

3 ml 

Denná dávka 

4 ml 

Energetická 

hodnota 

690 KJ/162 

kcal 

6,9 KJ/1,6 kcal 13,8 KJ/3,2 

kcal 

20,7 KJ/4,8 

kcal 

27,6 KJ/6,5 

kcal 

Bielkoviny 0 0 0 0 0 

Tuky 0 0 0 0 0 

Fruktóza 18,5 g 0,18 g 0,37 g 0,56 g 0,74 g 

Glukóza 15 g 0,15 g 0,30 g 0,45 g 0,60 g 

Vitamín E 100 mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 

Mangán 100 mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 

HCK 5500 mg 55 mg 110 mg 165 mg 220 mg 

 

Popis vet. prípravku: 

Viskózna sirupovitá zakalená tekutina, bezfarebná až žltkastá, charakteristického ovocného zápachu.  
 

Druh a kategória zvierat: 

Pes. 
 

Charakteristika:  

Veterinárny liečebno-ochranný prípravok Hyalchondro DC je  určený na podporu správneho vývoje a 

funkcie pohybového aparátu u všetkých plemien psov. Vhodný je pri zvýšených nárokoch na 

pohybový aparát  

psov v období rastu, pri výcvikovej alebo pracovnej záťaži, po úrazoch na podporu a obnovu funkcie  

pohybového aparátu. 
 

Oblasť použitia:  

Veterinárny prípravok je určený na podporu správneho vývoja a funkcie pohybového aparátu u  

všetkých plemien psov. Používa sa pri zvýšených nárokoch na pohybový aparát psov v období rastu,  

pri výcvikovej alebo pracovnej záťaži, po úrazoch na podporu a obnovu funkcie pohybového aparátu.  

Vhodné je použitie veterinárneho prípravku aj u starších psov a u psov v období rekonvalescencie po  

zranení alebo v období po prekonanom kĺbovom zákroku či operácii, kde použitie veterinárneho  

prípravku vedie ku skvalitneniu a predĺženiu dĺžky aktívneho veku psa. Hlavnou účinnou zložkou  

veterinárneho prípravku je kyselina hyaluronová spoločne v komplexe s chondroitín sulfátom.  

Maximálna účinnosť preparátu je zaručená zvýšenou koncentráciou dvoch hlavných zložiek kĺbovej  

výživy. Veterinárny prípravok je navyše obohatený o vitamín E a mangán. Jedinečná kombinácia  

uvedených látok zaisťuje okrem podpory správneho vývoja a funkcie pohybového aparátu i zlepšenie  

fyzickej kondície psov, súčasne zvyšuje odolnosť organizmu pri záťažových stavoch v období rastu,  

pri tréningovej záťaži, po prekonanom kĺbovom ochorení. Jedná sa o doplnok výživy, ktorého lieková  

forma zaisťuje  výbornú  znášanlivosť a súčasne i dlhodobú účinnosť s vylúčením  rizika vzniku  

vedľajších účinkov.  



 

Odporúčame najmä: 

- všetkým šteňatám od troch mesiacov veku na posilnenie a podporu zdravého vývinu pohybového 

aparátu 

- všetkým plemenám psov na zvýšenie odolnosti v priebehu športových a pracovných aktivít, pretože 

kombinácia HCK s mangánom pozitívne ovplyvňujú metabolizmus kolagénu, tvorbu telesných 

spojivových tkanív, najmä formovanie chrupaviek 

- všetkým starším psom a psom po úraze, pretože kombinácia HCK s vitamínom E a mangánom 

zvyšuje odolnosť organizmu pri záťažových stavoch a pozitívne ovplyvňuje priebeh liečby 

osteoartrózy. 
 

Spôsob použitia: 

Perorálne. 
 

Dávkovanie: 

Odporúčané dávkovanie: 

Do 10 kg   1 ml / deň 

10 – 30 kg   2 ml / deň 

30 – 50 kg   3 ml / deň 

50 – 70 kg   4 ml / deň 
 

Veterinárny prípravok sa podáva perorálne, jednorázovo pred kŕmením alebo spolu s kŕmením po  

dobu 30 dní nepretržite. 
 

Spôsob uchovávania:  

Uchovávajte pri teplote do 25°C. Chráňte pred svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.  
 

Upozornenie: 

Pred použitím si prečítajte inštrukcie na obale.  

Pred použitím pretrepte. 

Zákal nie je na závadu. 

NEOBSAHUJE ŽIADNE DOPINGOVÉ LÁTKY! 
 

Zvláštne opatrenia pre zneškodnenie nepoužitých prípravkov alebo odpadu, ak je to potrebné: 

Všetok nepoužitý veterinárny  prípravok alebo odpad, ktorý pochádza z tohto veterinárneho prípravku, 

musí byť likvidovaný podľa miestnych právnych predpisov. 
 

Ochranná lehota:  

Nie je určený pre potravinové zvieratá. 
 

Veľkosť balenia: 

120 ml 
 

Čas použiteľnosti: 

2 roky. Po 1. otvorení spotrebujte do 6 mesiacov. 
 

Označenie: 

Len pre zvieratá! 
 

Bez predpisu veterinárneho lekára! 

 

Schvaľovacie číslo: 060/R/11-S 

 

Č. šarže: 

EXSP: 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č.: 060/R/11–S 

 

ETIKETA = vnútorný obal 

 

Názov vet. prípravku: 

HYALCHONDRO DC plus doplnok výživy  pre psov 

Hyaluronan – Chondroitín - Komplex s mangánom a vitamínom E, Tonikum s  Hyaluronan –  

Chondroitín - Komplexom  
 

Výrobca/Držiteľ rozhodnutia o schválení:  

Bioveta a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká  republika.                             

 

Zloženie: 

Hyaluronan – Chondroitín – Komplex (HCK), invertný cukor so zníženým glykemickým indexom  

(glukóza, fruktóza), vitamín E (ako octan DL-alfa tokoferolu), mangán (ako síran manganatý, 

monohydrát), stabilizátory. 

 

 
V 100 ml 

Denná dávka 

1 ml 

Denná dávka 

2 ml 

Denná dávka  

3 ml 

Denná dávka 

4 ml 

Energetická 

hodnota 

690 KJ/162 

kcal 

6,9 KJ/1,6 kcal 13,8 KJ/3,2 

kcal 

20,7 KJ/4,8 

kcal 

27,6 KJ/6,5 

kcal 

Bielkoviny 0 0 0 0 0 

Tuky 0 0 0 0 0 

Fruktóza 18,5 g 0,18 g 0,37 g 0,56 g 0,74 g 

Glukóza 15 g 0,15 g 0,30 g 0,45 g 0,60 g 

Vitamín E 100 mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 

Mangán 100 mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 

HCK 5500 mg 55 mg 110 mg 165 mg 220 mg 

 

Druh a kategória zvierat: 

Pes 
 

Charakteristika: 

Na zdravý pohybový aparát pre všetky plemená psov. 

 

Oblasť použitia: 

Odporúčame najmä: 

- všetkým šteňatám od troch mesiacov veku na posilnenie a podporu zdravého vývinu pohybového  

aparátu 

- všetkým plemenám psov na zvýšenie odolnosti v priebehu športových a pracovných aktivít, pretože 

kombinácia HCK s mangánom pozitívne ovplyvňujú metabolizmus kolagénu, tvorbu telesných 

spojivových tkanív, najmä formovanie chrupaviek 

- všetkým starším psom a psom po úraze, pretože kombinácia HCK s vitamínom E a mangánom 

zvyšuje odolnosť organizmu pri záťažových stavoch a pozitívne ovplyvňuje priebeh liečby 

osteoartrózy. 
 

Spôsob použitia: 

Perorálne 
 

Dávkovanie: 

Odporúčané dávkovanie: 

Do 10 kg   1 ml / deň 

10 – 30 kg   2 ml / deň 

30 – 50 kg   3 ml / deň 

50 – 70 kg   4 ml / deň 

Veterinárny prípravok sa podáva perorálne, jednorázovo pred kŕmením alebo spolu s kŕmením po 

dobu 30 dní nepretržite. 



 

Spôsob uchovávania: 

Uchovávajte pri teplote do 25°C. Chráňte pred svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.  
 

Upozornenie: 

Pred použitím si prečítajte inštrukcie na obale.  

Pred použitím pretrepte. 

Zákal nie je na závadu. 

NEOBSAHUJE ŽIADNE DOPINGOVÉ LÁTKY! 
 

Ochranná lehota: 

Nie je určený pre potravinové zvieratá. 
 

Veľkosť balenia: 

120 ml. 
 

Čas použiteľnosti: 

2 roky. Po 1. otvorení spotrebujte do 6 mesiacov. 
 

Označenie:  

Len pre zvieratá!  
 

Bez predpisu veterinárneho lekára! 

 

Schvaľovacie číslo: 060/R/11-S 

 

Č. šarže: 

EXSP.: 

 

 


