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Existuje od roku 2017

software DENÍK NEMOCÍ A LÉČENÍ

• součástí Internetu pro chovatele ČMSCH, a.s.  - Přístup k datům

• Webová aplikace k evidenci: poruch zdraví skotu, zdravotních úkonů, léčby. 

• Pracuje s OFICIÁLNÍ DATABÁZÍ LÉČIV A LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Z 
ÚSKVBL

• NABÍZÍ SPRÁVNÉ OCHRANNÉ LHŮTY NA MLÉKO A MASO, pokud je lék 
používán v souladu s návodem

• navržen tak, aby chovatel měl:

– všechna data na jednom místě,  

– rychlé reporty o zdraví, 

– Snadný export a tisk analýz i přehledů,

– DENÍK POUŽITÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

podle Vyhlášky č. 344/2008 Sb.!  



Web aplikace DENÍK NEMOCÍ A LÉČENÍ

NENÍ SCHOPEN zcela zabezpečit správnost údajů v Záznamu o léčbě, zejména  

• délku OL pokud:

- registrovaná OL není jedna jediná (různé formy aplikace = různá OL apod.) 

- při "Off label" použití  (správné prodloužení) 

• dávkování dle hmotnosti

• oprávněnost užití léku - ATB s indikačním omezením

• č. šarže .......a pod.

Toto musí hlídat chovatel (ve spolupráci s vet. lékařem)

Deník s tím pomáhá/bude pomáhat. 

Deník použití léčivých přípravků

hlídá kompletnost záznamu o léčení.    



SPRÁVCI „DENÍKU“ – ŽÁDOST O KONZULTACE

• aspekty POUŽITÍ LÉČIV  (zejména antimikrobik)  a EVIDENCE jejich užití,
• hlavně tehdy, pokud dojde k nálezu reziduí antimikrobik (ATM) v mase a orgánech

• většinou důsledná a komplexní kontrola veterinárních inspektorů v podniku,
• často vede k nálezu řady fyzických i formálních pochybení,
• celková závažnost porušení se zvyšuje             sankce, krácení dotací atd…

• chybu lze u dělat v každém z řady kroků

• ukázka 2 příklady, kdy je splněno vše a přesto mohou být rezidua nalezena



REZIDUA ATM V MASE – příklad 1 – v místě 
vpichu• U VLP je testováno odbourávání i v místě vpichu a okolí, na základě kterého je 

určena OL, 
• ale pozor!!! VLP registrované dříve - testovány dle starších metodik – ne zcela 

spolehlivé

MÍSTO VPICHU A OKOLÍ
vyšší riziko nálezu reziduí 

ŘEŠENÍ
a) Prodloužit si dobrovolně registrovanou OL o dny (týdny)  - podle délky reg. OL

Off label od r. 2022 = 1,5 násobek reg. OL,
Ekologické chovy    = 2 násobek reg. OL

b) místo aplikace - přednostně  do KRKU
snížení rizika nálezu reziduí,
eliminace poškození nejkvalitnější svaloviny = zádě 

×✔



REZIDUA ATM V MASE – příklad 2 – ↓ degradace

• VELMI TĚŽKÉ PŘÍPADY onemocnění (těžké mastitidy, těžké bronchopneumonie, jiná 
vážná onemocnění), 

• mohou vést k omezení funkce jater a ledvin,
• mění se farmakokinetika a metabolizace, tj. zejména degradace a vylučování ATM.

• registrovaná OL nemusí stačit, rezidua MOHOU BÝT v orgánech i  v mase.

ŘEŠENÍ
a) vůbec nedávat do potravinového řetězce ( x dobrá víra zachránit zvíře, péče 

správného hospodáře) 

b) užívat VLP s co nejkratší reg. OL a tu opět prodloužit (dle délky reg. OL)

Off label od r. 2022 = 1,5 násobek reg. OL,
Ekologické chovy = 2 násobek reg. OL



PŘÍKLAD Z PRAXE… 
VB dojnice PŘED OTELENÍM
• těžká bronchopneumonie, 
• léčba přípravkem s indikačním omezením

• zdravotní stav se nelepšil,
• v den konce OL - císařský řez,
• transport zvířete ihned na porážku. 

Nález ↑ reziduí ATM v orgánech i svalovině !!!!

Následná kontrola našla řadu pochybení
1. Sporné užití léku s indikačním omezením (nebylo dostatečně podloženo výsledky 

citlivosti), 
2. nedodržení OL  x „na hodinu přesně“ ,
3. nevyplněn 7. bod formuláře Informace o potravinovém řetězci,
4. transport krávy do týdne po porodu (porušení welfare).



VLP registrované pro skot S INDIKAČNÍM OMEZENÍM 

CELKEM PŘES 60 VLP

chinolony - marbo/enro – floxacin

cefalosporiny 3. a 4. generace   -
např. Excenel, Naxcel

často používaný je FATROXIMIN do 
dělohy 

Název veterinárního léčivého přípravku - zkrácený Léčivá látka Léková forma Jednotky Cílové druhy zvířat / kategorie - skot

Aagent, 50.0mg/ml Gentamicinum Injekční roztok ml telata

Actimarbo, 100mg/ml Marbofloxacinum Injekční roztok ml skot

Baytril One Enrofloxacinum Injekční roztok ml skot

BAYTRIL, 5% Enrofloxacinum Injekční roztok ml telata

Boflox, 100mg/ml Marbofloxacinum Injekční roztok ml skot

CEFAXIMIN  L emulse Cefacetrilum natricum, RifaximinumIntramamární emulze ks krávy

Cefenil RTU pro skot a prasata, 50mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

CEFENIL, 50.0mg/ml Ceftiofurum Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztokml skot

Ceffect LC, 75mg Cefquinomum Intramamární mast ks krávy v laktaci

Ceffect, 25mg/ml Cefquinomum Injekční suspenze ml skot

Cefquinor DC, 150mg Cefquinomum Intramamární mast ks dojnice v období počátku stání na sucho

Cefquinor LC, 75mg Cefquinomum Intramamární mast ks krávy v laktaci

Ceftiocyl Flow, 50.0mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

Ceftiocyl, 50.0mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

CEFTIOMAX, 50mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

Ceftionil, 50mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

Ceftiosan, 50mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

Cevaxel RTU, 50mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

CEVAXEL, 50mg/ml Ceftiofurum Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztokml skot

Cobactan LA 7,5% injekční suspenze pro skot, 7.5%Cefquinomum Injekční suspenze ml skot

Cobactan LC, 75mg Cefquinomum Intramamární suspenze ks krávy v laktaci

Cobactan, 2.5% Cefquinomum Injekční suspenze ml skot

Curacef Duo Ceftiofurum, Ketoprofenum Injekční suspenze ml skot

Diacef 50mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

EFICUR, 50mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

ENROBIOFLOX, 10% Enrofloxacinum Perorální roztok ml telata

ENROFLOXAN, 100mg/ml Enrofloxacinum Perorální roztok ml neruminující telata

ENROGAL Enrofloxacinum Injekce ml skot

Enrogal, 100mg/ml Enrofloxacinum Perorální roztok ml telata

Enrotron, 100mg/ml Enrofloxacinum Injekční roztok ml skot

Enrotron, 50mg/ml Enrofloxacinum Injekční roztok ml skot

Enrox Max pro skot a prasata, 100mg/ml Enrofloxacinum Injekční roztok ml skot

Enroxil Max, 100mg Enrofloxacinum Injekční roztok ml skot

Enroxil, 100mg/ml Enrofloxacinum Injekční roztok ml skot

Enroxil, 50mg/ml Enrofloxacinum Injekční roztok ml telata

Excenel Fluid, 50mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

Excenel, 50mg/ml Ceftiofurum Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční roztokml skot

F A T R O X I M I N, 300mg Rifaximinum Intrauterinní tableta ks krávy

FATROXIMIN  D.C, 100mg Rifaximinum Intramamární mast ks dojnice v období stání na sucho

FATROXIMIN TOPIC, 2.94mg/g Rifaximinum Kožní sprej, roztok g skot

FATROXIMIN, 7.5mg/g Rifaximinum Intrauterinní a vaginální emulzeg krávy

Fenoflox, 50mg/ml Enrofloxacinum Injekční roztok ml skot

Forcyl, 160mg/ml Marbofloxacinum Injekční roztok ml skot

GENTA-KEL, 50 000IU/ml Gentamicinum Injekční roztok ml telata

Gentamox Gentamicinum, Amoxicillinum trihydricumInjekční suspenze ml skot

HIPRALONA ENRO-I Enrofloxacinum Injekce ml skot

MARBOCYL   bolus, 50mg Marbofloxacinum Tableta ks telata

MARBOCYL, 100mg/ml Marbofloxacinum Injekční roztok ml skot

Marbonor, 100mg/ml Marbofloxacinum Injekční roztok ml skot

Marbovet, 100mg/ml Marbofloxacinum Injekční roztok ml skot

Marbox, 100 mg/ml Marbofloxacinum Injekční roztok ml skot

Naxcel, 200mg/ml Ceftiofurum Injekční suspenze ml skot

Norotril Max, 100mg/ml Enrofloxacinum Injekční roztok ml skot

Pathozone 250 mg Cefoperazonum Intramamární suspenze ks dojnice v laktaci

Peracef, 100mg Cefoperazonum Intramamární suspenze ks dojnice v laktaci

Plenix 75 mg Cefquinomum Intramamární mast ks krávy v laktaci

Quiflox, 100mg/ml Marbofloxacinum Injekční roztok ml skot

QUIFLOX, 20mg/ml Marbofloxacinum Injekční roztok ml mladý skot

ROXACIN, 100mg/ml Enrofloxacinum Injekční roztok ml telata

UBROLEXIN Cefalexinum, Kanamycinum Intramamární suspenze ks skot

Virbactan DC, 150mg Cefquinomum Intramamární mast ks skot



FORMULÁŘ  INFORMACE O POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI 

• Pozor!! Nový formulář od roku 2020!

• bod 7. Veterinární léčivé přípravky:

Seznam veterinárních léčivých přípravků a jiných ošetření s nenulovou ochrannou 
lhůtou v posledních 60 dnech a všech veterinárních léčivých přípravků s ochrannou 
lhůtou delší než 60 dní.

• TJ. ÚDAJE O LÉCÍCH, KTERÉ BYLY UŽITY BĚHEM  POSLEDNÍCH 60 DNÍ - POKUD 
MAJÍ NĚJAKOU OL   (a to OL na maso  i mléko).

• + užití LÉKŮ APLIKOVANÝCH KDYKOLI, POKUD MAJÍ OL DELŠÍ 60 DNŮ.

Procaini benzylpenicillinum + 
Dihydrostreptomycinum

Gentamicinum
Gentamicinum + Amoxicillinum
trihydricum

Tilmicosinum

Closantelum

Spiramycinum

Příklady účinných látek, u kterých 

je u některých VLP OL delší 60 dnů 



FORMULÁŘ  INFORMACE O POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI 



NEJČASTĚJŠÍ UŽÍVÁNÍ ATM U DOJNIC  

LÉČBA MASTITIDY A ZAPRAHOVÁNÍ

LÉČBA

• užívání ATM se snižuje.

• chovatelé s výskytem mastitid v laktaci sofistikovaně pracují, snaží se tlumit
výskyt:

• laboratorní vyšetření vzorků, stanovení původce a citlivosti na ATM,

• faremní kultivace, rozhodování o ne/léčbě dle klinického obrazu, případně původce
mastitidy, G- „environmentální“ mastitidy vs. G+ „kontagiózní“,

• práce s výsledky KU, SB,

• přístroje, systémy (např. DCC, AfiFarm, dojicí robot aj.).

• ATM k léčbě mastitidy - různé režimy použití (po 12, 24 hodinách) 1 – 4x (8x)

i při dojení 3x denně, aplikujte dle příbalové info, tj. po 12, příp. 24 hod.,

• při prodloužení léčby (S. aureus, Str. uberis) jde o užití „Off label“ (výjimka

Synulox IMM a analogické IMM generické VLP) , tj. je potřeba navýšit OL na mléko!!
(nyní – obecná OL 7 dní)



NEJČASTĚJŠÍ UŽÍVÁNÍ ATM U DOJNIC 

LÉČBA MASTITIDY A ZAPRAHOVÁNÍ

ZAPRAHOVÁNÍ

• v 60. letech nastaven (dnes nevhodný) systém paušálního ATB zaprahování,

• důvodem byla špatná nákazová situace (vysoké počty SB = mnoho subklinických
mastitid ) → VYŽADOVALO plošné opatření,

• dnes zcela odlišná situace = SMART zemědělství 4.0, přístupy, řízení a práce lidí,

• data (počty SB, info o výskytu zánětu, léčbě apod.); přístroje, systémy k měření SB
(DCC, PC), faremní kultivace,

• elektronické systémy k evidenci dat a znalosti k jejich vyhodnocení,

• výzkumy prokázaly, že ATB do vemene zdravým kravám (v dobrých podmínkách
prostředí) zhoršují zdraví vemene po porodu,

• zákaz plošného zaprahování pomocí ATB (Norsko),

• selektivní ATB zaprahování – klíčové jsou info o výskytu mastitidy a počtu SB v
posledních 3 měsících laktace.



NEJČASTĚJŠÍ UŽÍVÁNÍ ATM U DOJNIC 

LÉČBA MASTITIDY A ZAPRAHOVÁNÍ
ZAPRAHOVÁNÍ a evidence OL

• v Deníku nemocí a léčení není zatím evidence OL u DC injektorů zcela
komfortně = jednokrokově vyřešena,

• u přípravku lze v Deníku ve Skladu nastavit minimální dobu OL (v
hodinách), tj. např. Orbenin DC: 42 dnů + 4 dny (p.p.), Rilexine 43 dní + 12
hodin (po porodu),

• …ale konec závisí vždy na datu otelení – v den zaprahování neznámý!

• Před zařazením do dodávky je potřeba se vždy přesvědčit, že se
nejednalo o předčasné otelení, tj. že netrvá ještě OL!

• problém s evidencí při standartním otelení.



ZÁVĚR

Soňa Šlosárková

slosarkova@vri.cz

602 230 321

„Bylo by fajn, kdyby inspektoři byli spíše poradci s přesahem...“

„Bylo by fajn, kdyby se všichni chovatelé a faremní veterináři 
chovali dle platných pravidel a hlavně dle nejlepšího vědomí a 

svědomí…“

„Ideál je nedosažitelný, ale i cesta může být cíl.“


