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VETERIN



0,0040 mg

Soluție injectabilă pentru porcine, bovine, cabaline și iepuri 
Buserelin (acetat)
COMPOZIȚIE PER ml 

20 mg

Substanța activă: 
Buserelin (acetat)
Excipienți:
Benzil alcool (E 1519) 

SPECII ȚINTĂ
Scroafe pentru reproducție, vaci, iepe și iepuroaice.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scroafe pentru reproducție: inducerea ovulației.
Vaci: Tratmentul chiștilor foliculari. Anestru aciclic (nu datorat 
prezenței corpului luteal). Îmbunătățirea fertilității la femelele cu 
istoric de ovulație întârziată. Atrezie foliculară. Îmbunătățirea ratei 
de gestație în cazul inseminarii artificiale sau montei naturale.  
Iepe: Tratmentul chiștilor foliculari. Anovulație asociată cu estru 
prelungit în ciuda existenței unui folicul bine dezvoltat. Inducerea 
ovulației. 
Iepuroaice: Inducerea ovulației după fătare. Îmbunătățirea ratei 
de gestație în cazul inseminarii artificiale sau montei naturale.
PERIOADA DE AȘTEPTARE
Scroafe pentru reproducție, vaci, iepe și iepuroaice: carne și 
organe: zero zile. 
Vaci și iepe: lapte: zero zile.

DOZA ȘI MOD DE ADMINISTRARE
Administrare intramusculară, de preferat. Pot fi folosite și căile 
intravenoasă și subcutanată. 
Scroafe pentru reproducție: Inducerea ovulației: 0.010 mg  
buserelin/animal (2.5 ml of produs/animal) în doză unică. 
Vaci: Tratmentul chiștilor foliculari: 0.020  mg buserelin/animal (5 
ml  produs/animal) în doză unică. 
Anestru aciclic: 0.020 mg buserelin/animal (5 ml produs/animal) 
în doză unică. 
Îmbunătățirea fertilitații la femele cu istoric  de  ovulație întârziată: 
0.010 mg buserelin/animal (2.5 ml produs/ animal) în  doză unică.
Atrezie foliculară: 0.010 mg buserelin/animal (2.5 ml produs/
animal) în doză unică.
Îmbunătățirea ratei de  gestație în cazul inseminării  artificiale sau 
montei   naturale:  0.010 mg   buserelin / animal (2.5  ml  produs /
animal) în doză unică  cu 8 ore  înainte  sau  în timpul inseminarii 
artificiale sau montei naturale.
Iepe: Tratmentul chiștilor foliculari: 0.040mg buserelin/ animal (10 
ml  produs/animal) în doză unică. 
Anovulație  asociată  cu  estru  prelungit  și  folicul  bine dezvoltat: 
0.040 mg buserelin / animal (10 ml produs /animal) în doză unică.
Îmbunătățirea fertilitătii: 0.040 mg buserelin/animal (10 ml produs/
animal) în doză unică cu 6 ore înainte sau chiar înainte de montă.
Iepuroaice: Inducerea ovulației după fătare: 0.0008 mg 
buserelin/animal (0.2 ml produs/animal) în doză unică la 24 de 
ore după fătare. Inseminarea se va efectua imediat. Pentru 
îmbunătățirea ratei de gestație se va administra în timpul 
inseminarii sau montei. 
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CONDIȚII DE DEPOZITARE 
A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C). 
Păstrati flaconul în ambalajul de carton pentru a-l feri de lumina.

AMBALARE
Cutie cu 1 flacon x 20 ml.
Cutie cu 5 flacoane x 20 ml 
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