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NOSAUKUMS AKTĪVĀ VIELA INDIKĀCIJAS 

ALU FARM 150ML  
 

100 g: alumīnijs 2,4 g. 
 

Brūču aerosols: aizsargājoša un antibakteriāla iedarbība uz brūcēm, paātrina 
sadzīšanas procesu. Lieto pie dažādām un pēcoperāciju traumām. Veido 
aizsargplēvi. Lieto 1-2 reizes dienā. 
 

CALCISAN 450ML  450 ml: kalcijs 70,35 g, 
magnijs 0,37 g, cinks 0,14 g, 
varš 0,03 g, kobalts 0,12 g, 
kālija jodāds 1,17 g, 
propilēnglikols 58,50 g. 

Šķidra makro un mikroelementu saturoša papildbarība ar propilēnglikolu. 
Lieto aitām un kazām 2 nedēļas pirms atnešanās līdz 6 nedēļām pēc 
atnešanās. Devas: iekšķīgi govīm 450 ml/dienā 4-7 dienas, aitām 60-100 
ml/dienā 4-7 dienas; kā papildinājums ārstēšanai: govīm 450 ml/2 reizes 
dienā 4-7 dienas, aitām 60-100 ml/ divas reizes /dienā 4-7 dienas.  
 

FARMA GYN 500ML 

  

Etilcelulozes atvasinājumi, 
glicerols, palīgvielas, ūdens. 

Gēls ultrasonogrāfijas veikšanai. Uz sausas ādas veido mitru, cieši pieguļošu 
slāni, kas saglabājas, veicot ginekoloģiskas vai ultrasonogrāfijas procedūras. 
Var izmantot arī ultrasonogrāfijas zondes un katetru ieeļļošanai.  

FARMADEX B FORTE 1L 1 L: A vit. 80000000 SV, D3 
vit. 800000 SV, E vit.80000 
mg, B1 vit. 5 no 200 mg, B2 
vit. 5 no 200 mg, B5 vit. 
10000 mg, B6 vit. 2000 mg, 
B12 vit. 32 mg, H vit. 40 mg, 
K vit. 1000 mg, PP vit. 
40000 mg, holīns 100000 
mg, šķīdinātājs līdz 1000 ml. 
 

Premikss.  Novērš vitamīnu deficītu, pareizs vitamīnu līdzsvars palīdz normālai 

attīstībai un produktivitātei, ietekmē imunitāti, regulē vielmaiņu audos un 

orgānos, ieskaitot reproduktīvo un nervu sistēmu. Devas: lieto ar dzeramo 

ūdeni visām dzīvnieku sugām 3-5 dienas pēc kārtas: govīm, zirgiem 2,5 – 5 

ml/dienā/dzīvniekam, cūkām, aitām, kazām 1,25 ml/dienā/ dzīvniekam, 

putniem 2,5 – 5 ml uz 10 L ūdens (1L uz 2000 – 4000 L ūdens).  

FARMATOX CARBO ZN  
1KG, 5KG 

1 kg: ogles - 200 g, kalcijs - 2 
g; cinks - 240,93 g; 
bentonīta montmorilonīts - 
495 g. 

Barības maisījums. Novērš defektus gremošanas traktā, ierobežo pārmērīgu 
zarnu peristaltiku, saista zarnu gāzes, fermentācijas produktus, baktēriju un 
sēnīšu toksīnus, kas ir sastopamas barībā. Lieto 0,4 kg maisījuma uz 1 tonnu 
barības, kas ir 0,04% produkta gatavā barībā. Gremošanas traucējumu laikā 
maisījumu jāizmanto 2-4 nedēļas.  

FARMAVIT AD3E 100ML  1000 ml: vit.A 20000000SV, 
vit.D 200000SV, vit.E 10 g 

Premikss visām dzīvnieku sugām.  Novērš vitamīnu deficītu, pareizs vitamīnu 
līdzsvars produktā palīdz normālai augšanai, uzlabo imunitāti, regulē 
vielmaiņu audos un orgānos, veicina reproduktīvās un nervu sistēmas 
darbību. Devas: lieto ar dzeramo ūdeni visām dzīvnieku sugām 3-5 dienas: 
govīm, zirgiem 10-20 ml/dienā, teļiem, kumeļiem 10 ml/dienā, cūkām, aitām, 
kazām 5ml/dienā, putniem 1-2 ml uz 1 L ūdens.  
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMAVIT B COMPLEX 
FORTE 1L 

1 L: vit.B1 5,3 g, vit.B2 5,5 g, 
vit.B5 10 g, vit.B6 2,0 g, 
vit.B12 30 mkg, vit.PP 40 g, 
emulgatori 20 g, 
konservanti 16 g, nesējs - 
ūdens  901 g. 
 

Papildbarība. Novērš B vitamīnu deficītu augšanas un attīstības periodā, kā arī 
nervu sistēmā traucējumu gadījumos, kanibālisma, ārstēšanas ar 
antibiotikām un stresa situācijās. Devas: lieto ar dzeramo ūdeni visām 
dzīvnieku sugām: govīm, zirgiem 2,5-5 ml/ dienā, teļiem, kumeļiem 2,5 
ml/dienā, nobarojamām cūkām, sivēnmātēm 4 ml, aitām, kazām, cūkām 
1,25ml/dienā, putniem 2,5ml uz 10 L ūdens (1L uz 4000 L ūdens). Polija 
aPL0202001p 

FARMAVIT C 1KG 1 kg: vit. C 1000 g. Papildbarība. Regulē bioķīmijas procesus, piedalās hormonu sintēzē, dzelzs 
absorbcijā un metobalismā, uzlabo imunitāti, regulē vielmaiņu audos, 
skrimšļos un kaulos. Devas: lieto 3-5 dienas pēc kārtas: putniem:  0,01-
0,032g/dienā vai 1,0-2,0g/5L  ūdens; ūdelēm 0,02g/dienā dzīvniekam. 
Sivēniem 0,1-0,2g/dienā/dzīvniekam. 

IZO-ETHANOL 10/60  
100ML, 500ml, 5l 
 

 

Etanols 60%, izopropanols 
10% (ūdenī). 

Paredzēts virsmu tīrīšanai un attaukošanai. 
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NOSAUKUMS AKTĪVĀ VIELA INDIKĀCIJAS 

MARĶIERIS AEROS PAINT-
FARM 400ML  
SARKANS, ZAĻŠ  vai  ZILS 

Krāsvielas, saistītājs, 
propilēns. 

Marķieris - aerosols sarkanā, zaļā vai zilā krāsā. Ātrs un ērts dzīvnieku 
marķēšanas aerosols jebkuros laika apstākļos. Ātri žūstošs un ilgi noturīgs. 
Izsmidzināt 20-40 cm attālumā.  

PUPA KANULAS GARAS N15 
PUPA KANULAS ĪSAS N15 

 Pupa kanulas, garas vai īsas. Lietošanas instrukcija: notīrīt pupa galu, ievietot 
pupa kanālā un atstāt līdz nākamai slaukšanai reizei. Pēc katras slaukšanas 
reizes ievietot svaigu pupa kanulu, līdz iekaisums ir izārstēts. 

SILIMARIX 1000ML 1000 ml: 50 g glikozes, 70 g 
silimarīns. 

Šķidra papildbarība. Lieto atveseļošanās laikā, īpaši pēc aknu slimībām, 
saindēšanās, kas bojā aknas parenhīmu, pēc medikamentu terapijas. 
Silimarīns aizsargā un reģenerē aknu audus un to vielmaiņas līdzsvaru, ka arī 
stimulē žults ražošanu. Devas ar dzeramo ūdeni: mājputniem (vistas, tītari, 
pīles, zosis), liellopiem, cūkām: 1-2 l /1000 l ūdens; 4-5 dienas pēc kārtas. 

STERIL VIT AD3E 100ML 100 ml: vit.A 8000000 SV, 
vit.D 4000000 SV, vit.E 2 g.  

Premikss  visām dzīvnieku sugām. Novērš vitamīnu A, D3 un E trūkumu 
jauniem dzīvniekiem. Pareizs vitamīnu līdzsvars produktā palīdz normālai 
augšanai, veicina imunitāti, regulē vielmaiņu audos un orgānos, uzlabo 
reproduktīvas un nervu sistēmas darbību. Devas: lieto ar dzeramo ūdeni 
visiem dzīvnieku sugām: govīm 10 20ml/dienā, teļiem, cūkām, sivēnmātēm 5- 
10 ml/dienā, sivēniem, suņiem, aitām, kazām 1-2 ml/dienā, putniem 2,5 ml 
uz 10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).  

STERIL VIT B COMPLEX+C 
100ML 

100 ml: vit.B1 3,5 g, vit.B2 
0,05 g, vit.B6 0,7 g, vit.PP 
2,3 g, vit.C 7,0 g. 

Premikss visām dzīvnieku sugām. Lieto vitamīnu deficīta, intensīvas augšanas, 
nervu sistēmas traucējumu, kanibālisma, stresa, antibiotiku lietošanas 
periodā. Devas ar dzeramo ūdeni dienā: govīm, zirgiem 20-30ml, teļiem, 
kumeļiem 5-10ml, cūkām, sivēnmātēm 5-10ml, sivēniem, suņiem, aitām, 
kazām 5ml, putniem 2,5ml/10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens). 

STERIL VIT E 50+SE 100ML 100 ml: vit.E 5 g,  
selēns 0,02 g. 

Premikss visām dzīvnieku sugām. Lieto īpaši jauniem dzīvniekiem vitamīna E 
un selēna trūkuma gadījumā, kas izraisa distrofiju skeleta muskuļos, miokarda 
deģenerāciju un aknu nekrozes sivēniem. Devas ar dzeramo ūdeni: zirgiem 
10ml/dienā, teļiem, kumeļiem, sivēniem, jēriem 2ml/10kg ķ.s., cūkām, aitām 
1ml/10kg ķ.s., putniem 2,5ml/10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens). 

STERIL VIT MULTIVITAMIN 
100ML 

100 ml: vit.A 1530000SV, 
vit.D 120000SV, vit.E 0,4 g, 
vit.B1 2,5 g, vit.B2 0,21 g, 
vit.B5 0,30 g, vit.B6 0,125 g, 
vit.PP 1,25 g, vit.C 0,2 g. 

Premikss visām dzīvnieku sugām. Lieto vitamīnu deficīta, intensīvas augšanas, 
nervu sistēmas traucējumu, kanibālisma, stresa, antibiotiku lietošanas 
periodā. Devas ar dzeramo ūdeni dienā: govīm, zirgiem 20-30ml, teļiem, 
kumeļiem 5-10 ml, cūkām, sivēnmātēm 5-10ml, sivēniem, suņiem, aitām, 
kazām 5 ml, putniem 2,5 ml/10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens). 

STERIL–NaBi (A+B) 
2400ML+600ML 

Iepakojums A: 2400 ml:  
Na (NaCl) 8,46 g.  
Iepakojums B: 600 ml:  
Na (NaHCO3) 5,75 g.   

Lieto teļiem, aitām un jēriem nātrija un glikozes trūkuma gadījumā. 
Devas: lieto ar dzeramo ūdeni, teļiem 1500 - 3000 ml/dienā, aitām, jēriem 
250-500 ml/dienā. 
Iepakojumu A un B jālieto kopā. 

TYMPAKON-F ARMA 250ML Dimetilpolisiloksāns (E900) 
4,125 g / 100 g. 

Pretuzpūšanās līdzeklis atgremotājiem. Emulsija paredzēta iekšķīgai 
lietošanai liellopiem, aitām un kazām.  Sastāvā esošais silikons iznīcina gāzes 
burbuļus, kas veidojas fermentācijas laikā, un vienlaicīgi novērš jaunu burbuļu 
veidošanos. Nav kaitīgs gremošanas trakta gļotādai un nav toksisks 
dzīvniekam. Indikācijas: putojošs meteorisms un akūta fermentācija. Devas: 
preparāts tiek ievadīts perorāli 20-40 ml, izšķīdinot uz 2-3 litriem ūdens. 
Teļiem- 10-20 ml, piemērotā ūdens daudzumā. Ja nepieciešams, var atkārtot 
pēc 3 stundām.  
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