


ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

CATALOG ANIMALE DE COMPANIE

SUNTEM
ZOETIS

Având în spate 60 de ani de experienþã, creãm ºi livrãm medicamente ºi vaccinuri de 
calitate, completate de produse de diagnostic ºi teste genetice, susþinute de o gamã 
largã de servicii. În fiecare zi ne strãduim sã înþelegem mai bine ºi sã rãspundem 
provocãrilor reale cu care se confruntã cei care cresc ºi îngrijesc animale, într-un mod pe 
care aceºtia îl considerã cu adevãrat relevant.

Zoetis (zô-EH-tis), denumirea noastrã, îºi are rãdãcina în zo-, des întâlnit în cuvinte precum zoo ºi zoologie. 
Derivã din zoetic, în traducere „care aparþine vieþii”. Subliniazã dedicarea noastrã în susþinerea medicilor 
veterinari ºi a fermierilor din întreaga lume, care cresc ºi îngrijesc animalele de care depindem cu toþii.

ZOETIS, FOSTA DIVIZIE VETERINARÃ A PFIZER, ESTE O COMPANIE GLOBALÃ 
SPECIALIZATÃ ÎN SÃNÃTATEA ANIMALELOR, DEDICATÃ SUSÞINERII CLIENÞILOR ªI 
AFACERILOR ACESTORA ÎN CELE MAI BUNE MODURI CU PUTINÞÃ. 



Artritã reumatoidã caninã

Brucelozã

Dermatofite

Dirofilariozã

Ehrlichiozã

Leishmaniozã

Maladia lui Carre

Parvovirozã

Paraziþi gastrointestinali Paraziþi gastrointestinali

Rabie

Reproducþie Reproducþie

Witness Lh
Witness Relaxin

Coronavirus Felin (FIP)

Rabie

Giardia Giardia

Ovatec Plus

Witness Dirofilaria

Witness Ehrlichia

Witness Leishmania

Witness Parvo

Witness Lh
Witness Relaxin

CRF

D-TEC CB

FUNGASSAY

DiroCHECK

Ag Ehrlichia Canis

Ag Leishmania infantum

Titer Check CDV/CPV

Titer Check CDV/CPV

Ovatec Plus

Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

Repro check Relaxin

Witness Giardia Witness Giardia

Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

Dermatofite

Dirofilariozã 

Virusul Imunodeficienþei Feline

Witness FIV
Witness FeLV-FIV

Virusul Leucemiei Feline

Witness FeLV-FIV
Witness FeLV

FUNGASSAY

ViraCHECK FeLV

ViraCHECK FIV

DiroCHECK

ViraCHECK CV

ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

CUPRINS

CÂINI PISICI

KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC



KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

CÂINI PISICI

Artritã reumatoidã caninã

Brucelozã

Dermatofite

Dirofilariozã

Ehrlichiozã

Leishmaniozã

Maladia lui Carre

Parvovirozã

Paraziþi gastrointestinali

Rabie

Reproducþie

Giardia

Witness Dirofilaria

Witness Ehrlichia

Witness Leishmania

Witness Parvo

Witness Lh
Witness Relaxin

CRF

D-TEC CB

FUNGASSAY

DiroCHECK

Ag Ehrlichia Canis

Ag Leishmania infantum

Titer Check CDV/CPV

Titer Check CDV/CPV

Ovatec Plus

Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

Repro check Relaxin

Witness Giardia

Paraziþi gastrointestinali

Reproducþie

Witness Lh
Witness Relaxin

Coronavirus Felin (FIP)

Rabie

Giardia

Ovatec Plus

Witness Giardia

Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

Dermatofite

Dirofilariozã 

Virusul Imunodeficienþei Feline

Witness FIV
Witness FeLV-FIV

Virusul Leucemiei Feline

Witness FeLV-FIV
Witness FeLV

FUNGASSAY

ViraCHECK FeLV

ViraCHECK FIV

DiroCHECK

ViraCHECK CV



KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

®CRF  TEST KIT
Testul rapid CRF, un test de tip latex aglutinare pe lamã este o metodologie simplã ºi practicã pentru determinarea Factorului 
Reumatoid Canin (CRF). Tehnicile sensibile ºi specifice de analizã imunologicã oferite de Synbiotics detecteazã clinic nivelurile 
semnificative de FR în mai puþin de 5 minute dupã pregãtirea mostrei.

ARTRITÃ REUMATOIDÃ CANINÃ

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format

Latex aglutinare®CRF AUCRF9J 12-24 -

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format

-

®D-TEC  CB
Test rapid prin tehnologia de aglutinare pe lamã pentru detectarea anticorpilor anti-Brucella canis în ser.

RSAT 10/25

BRUCELOZÃ

®D-TEC  CB AUBRC4C/AUBRC4G

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format

®FUNGASSAY
Mediul de testare FUNGASSAY Dermatophyte este un test gata de utilizare, un mediu de culturã care îi oferã medicului veterinar o 
metodã simplã, rapidã ºi practicã de a confirma diagnosticul infecþiilor determinate de dermatofite. Creºterea speciilor de Microsporum 
ºi Trichophyton, fungi patogeni asociaþi majoritãþii dermato-micozelor în medicina veterinarã, va cauza mediul de culturã sã îºi schimbe 
culoarea din chihlimbar în roºu.

DERMATOFITE

Mediu de culturã AUFUN9C 10 flacon®FUNGASSAY



Produs

WITNESS  DIROFILARIA®

Tehnologie

RIM 

Specia

câini

Cod Produs

AWIDIRE

Teste 
per kit

10 teste

Timp 
aºteptare

10 minute

Tip probã 
pentru analizã

sânge recoltat pe anticoagulant, 
plasmã sau ser 

Depozitare kit

temperatura camerei

*Rapid Immuno Migration

®
WITNESS  DIROFILARIA

® TMWITNESS  DIROFILARIA este un test simplu, de efectuat în clinicã, ce foloseºte tehnologia RIM  (Rapid Immuno-Migration), care 
detecteazã prezenþa antigenelor de Dirofilaria immitis asociate dirofilariozei. Testul poate fi utilizat folosind probe de plasma caninã, 
ser sau sânge recoltat pe anticoagulant.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã

®DiroCHEK
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea antigenului de Dirofilaria immitis forma adultã în ser sau în plasmã.

DIROFILARIOZÃ

KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

ELISA

ELISA

AUDIRIN

AUDIRIQ

144 godeuri

1056 godeuri

2 (separabile)

11 (separabile ºi 
placã întreagã)

®DiroCHEK  lab pack

®DiroCHEK  kilo pack

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Numãr de plãci

IIF

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Numãr de plãci

Ag Ehrlichia canis
Antigen utilizat prin tehnologia de imunofluorescenþã indirectã pentru detectarea imunologicã ºi a titrului de anticorpi anti-Ehrlichia 
canis în ser canin.

- flacon 1 mlEhrlichia canis

EHRLICHIOZÃ

AEHRAG

Produs

WITNESS  EHRLICHIA ®

Tehnologie

RIM 

Specia

câini

Cod Produs

AWIEHR

Teste 
per kit

5 teste

Timp 
aºteptare

10 minute

Tip probã 
pentru analizã

sânge recoltat pe anticoagulant, 
plasmã sau ser 

Depozitare kit

temperatura camerei 
o(2-25 C)

*Rapid Immuno Migration

®
WITNESS  EHRLICHIA

TMWITNESS  EHRLICHIA este un test simplu, de efectuat în clinicã, ce foloseºte tehnologia RIM  (Rapid Immuno-Migration), care 
detecteazã anticorpii de Ehrlichia canis pentru a identifica rapid câinii infectaþi cu Ehrlichia. Testul poate fi utilizat folosind probe de 
plasmã caninã, ser sau sânge recoltat pe anticoagulant.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã

®



KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

Ag Leishmania infantum 1 ml
Antigen utilizat prin tehnologia de imunofluorescenþã indirectã pentru detectarea imunologicã ºi a titrului de anticorpi anti-
Leishmania infantum în ser canin.

LEISHMANIOZÃ

®WITNESS  LEISHMANIA
TMWITNESS  LEISHMANIA este un test simplu, de efectuat în clinicã, ce foloseºte tehnologia RIM  (Rapid Immuno-Migration), care 

detecteazã anticorpii de Leishmania infantum din sângele recoltat pe anticoagulant, ser sau plasmã. 
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã

®

Produs

WITNESS  LEISHMANIA®

Tehnologie

RIM 

Specia

câini

Cod Produs

AWILEI

Teste 
per kit

10 teste

Timp 
aºteptare

10 minute

Tip probã 
pentru analizã

sânge recoltat pe anticoagulant, 
plasmã sau ser 

Depozitare kit

temperatura camerei 

*Rapid Immuno Migration

IIF ALEAIG flacon 1 mlAg Leishmania infantum 1 ml

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format

-

®TiterCHEK  CDV /CPV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor Parvovirusului Canin (CPV) ºi a celor caracteristici maladiei lui 
Carre  (CDV) în ser.

MALADIA LUI CARRE

®
TiterCHEK  CDV /CPV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor Parvovirusului Canin (CPV) ºi a celor caracteristici maladiei lui 
Carre  (CDV) în ser.

PARVOVIROZÃ 

ELISA AUCDV/CPV1/ 32TiterCHEK  CDV /CPV® 16 godeuri atât pentru CPV, 
cât ºi pentru CDV

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format

ELISA AUCDV/CPV1/ 32TiterCHEK  CDV /CPV® 16 godeuri atât pentru CPV, 
cât ºi pentru CDV

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format



KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

Produs

WITNESS  PARVO®

Tehnologie

RIM 

Specia

câini

Cod Produs

AWIPARE

Teste 
per kit

5 teste

Timp 
aºteptare

10 minute

Tip probã 
pentru analizã

fecale

Depozitare kit

temperatura camerei 

*Rapid Immuno Migration

®WITNESS  PARVO
TMWITNESS  PARVO este un test simplu, de efectuat in clinicã, ce foloseºte tehnologia RIM  (Rapid Immuno-Migration), care 

detecteazã toate tulpinile de parvovirus canin ce se regãsesc în probele de fecale. Rezultatele pozitive indicã prezenþa parvovirusului 
canin.
Rapid: rezultate în mai puþin de 10 minute
Curat: fãrã pericol de stropire ºi împrãºtiere a probei

®

®
OVATEC  Plus
Tehnologia de flotare utilizând sulfat de zinc pentru detectarea prezenþei ouãlor de paraziþi intestinali în probele de fecale pentru 
bovine, ovine, caprine, ecvine, feline ºi canide.

Flotare cu sulfat de zinc 50®OVATEC  Plus

PARAZIÞI GASTROINTESTINALI

AUOVA9L -

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format

Produs Format

®
SERELISA  Rabies Ab Mono Indirect
Tehnologie imuno-enzimaticã semi-cantitativã Mono-godeu pentru detectarea anticorpilor (ser). 

RABIE

2
®SERELISA  Rabies Ab Mono Indirect

Tehnologie Cod produs Teste per kit

ELISA ASRAB3 192



®WITNESS  LH
® TMKitul WITNESS  LH oferã mãsurãtori exacte, semi-cantitative ale hormonului luteinizant canin sau felin prin tehnologia RIM  (Rapid 

®Immuno-Migration). Deºi iniþial a fost creat ca un ajutor pentru monitorizarea ovulaþiei la cãþele, kitul WITNESS  LH poate fi folosit 
pentru a distinge între femelele care au suferit o ovaro-histerectomie sau cele care sunt intacte din punct de vedere sexual.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã

KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

®ReproCHEK  RELAXIN
Test imuno-enzimatic pentru detectarea hormonului relaxinã în sânge sau plasmã.

DIAGNOESTRUS
Metoda de colorare Shorr a secreþiei vaginale pentru determinarea perioadei de ovulaþie la cãþele.

ELISA

Colorare Shorr

AUCDV/CPV1/ 48

200

separabile

REPRODUCÞIE

®ReproCHEK  RELAXIN

DIAGNOESTRUS ADGSC/ADGSR/ACRL

Produs

WITNESS LH

Tehnologie

RIM 

Specia

câini, pisici

Cod Produs

AWILH

Teste 
per kit

6 teste

Timp 
aºteptare

20 minute

Tip probã 
pentru analizã

ser 

Depozitare kit

temperatura camerei 

*Rapid Immuno Migration

Produs

WITNESS RELAXIN

Tehnologie

RIM 

Specia

câini, pisici

Cod Produs

AWIREL

Teste 
per kit

5 teste

Timp 
aºteptare

10 minute

Tip probã 
pentru analizã

ser sau plasmã 

Depozitare kit

temperatura camerei 

*Rapid Immuno Migration

®WITNESS  RELAXIN
TMWITNESS  RELAXIN este un test care foloseºte tehnologia RIM  (Rapid Immuno-Migration) pentru a determina gestaþia la pacientele 

TM femele (cãþele sau pisici), precum ºi pentru a face distincþie între pseudo-gestaþie ºi gestaþie. Kitul RIM mãsoarã relaxina produsã de 
placenta aflatã în dezvoltare, prin probele de ser ºi plasmã. Nu se poate folosi sânge recoltat pe anticoagulant. Prezenþa de cantitãþi 
însemnate ale acestui hormon reprezintã un indicator de încredere pentru confirmarea gestaþiei. Relaxina poate fi detectatã în probe 
biologice cel mai devreme la 20 de zile dupã ovulaþie. Procentajul de gestaþii detectate creºte mai târziu pe parcursul gestaþiei când se 
produce mai multã relaxinã.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã

®

-

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format

TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI



KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

WITNESS  GIARDIA®

Testul utilizeazã micro-sfere de polistiren roºu, învelite cu anticorpi monoclonali de Giardia intestinali.
Ca metoda de control sunt utilizate si micro-sfere albastre.
Antigenul parazit prezent în probele de fecale, reacþioneazã cu particulele de latex care sunt învelite în anticorpi monoclonali specifici 
acestui antigen.
Acest complex de particule de antigene latex-anticorpi-paraziþi migreazã prin zona reactantã printr-un proces cromografic.
În aceastã zonã, anticorpii anti-Giardia reacþioneazã cu complexul de particule de antigene latex-anticorpi-paraziþi.
Aceastã reacþie genereazã apariþia unei linii roºii/roz.

Produs

WITNESS GIARDIA

Tehnologie

RIM 

Specia

câini, pisici

Cod Produs

-

Teste 
per kit

5 teste

Timp 
aºteptare

5 minute

Tip probã 
pentru analizã

fecale

Depozitare kit

temperatura camerei 
o(2-25 C)

*Rapid Immuno Migration

GIARDIA



®ViraCHEK  CV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor de Coronavirus Felin (FCoV) în ser ºi plasmã. Inclus în clasificarea 
largã a FCoV este ºi Coronavirusul Felin Enteric (FeCV) care este considerat în mod obiºnuit a fi precursorul Peritonitei Infecþioase 
Feline (FIP).

CORONAVIRUS FELIN (FIP)

KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

96 godeuri 1®ViraCHEK  CV AUFCV1M

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Numãr de plãci

ELISA

®FUNGASSAY
Mediul de testare FUNGASSAY Dermatophyte este un test gata de utilizare, un mediu de culturã care îi oferã medicului veterinar o 
metodã simplã, rapidã ºi practicã de a confirma diagnosticul infecþiilor determinate de dermatofite. Creºterea speciilor de Microsporum 
ºi Trichophyton, fungi patogeni asociaþi majoritãþii dermato-micozelor în medicina veterinarã, va cauza mediul de culturã sã îºi schimbe 
culoarea din chihlimbar în roºu.

Mediu de culturã 10 flacon

DERMATOFITE

®FUNGASSAY AUFUN9C

DIROFILARIOZÃ

®
DiroCHEK
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea antigenului de Dirofilaria immitis forma adultã în ser sau în plasmã.

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format

ELISA

ELISA

AUDIRIN

AUDIRIQ

144 godeuri

1056 godeuri

2 (separabile)

11 (separabile ºi 
placã întreagã)

®DiroCHEK  lab pack

®DiroCHEK  kilo pack

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Numãr de plãci



KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

®ViraCHECK  FIV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor Virusului Imunodeficienþei Feline în ser, plasmã sau sânge.

ELISA ACFIV3MN 96ViraCHEK  FIV® 1

VIRUSUL IMUNODEFICIENÞEI FELINE

®
WITNESS  FIV

TMWITNESS  FIV este un test simplu, de efectuat în clinicã, ce foloseºte tehnologia RIM  (Rapid Immuno-Migration), care detecteazã 
prezenþa anticorpilor Virusului Imunodeficienþei Feline (FIV) în sânge recoltat pe anticoagulant, ser sau plasmã.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã

®

Produs

WITNESS  FIV®

Tehnologie

RIM 

Specia

pisici

Cod Produs

AWIFIVE

Teste 
per kit

10 teste

Timp 
aºteptare

10 minute

Tip probã 
pentru analizã

sânge recoltat pe anticoagulant, 
plasmã sau ser 

Depozitare kit

temperatura camerei 

*Rapid Immuno Migration

®
WITNESS  FELV-FIV
WITNESS  FeLV-FIV permite detectarea combinatã a anticorpilor Virusului Leucemiei Feline (FeLV) antigenul p27 ºi a anticorpilor 

TMVirusului Imunodeficienþei Feline (FIV), în sânge recoltat pe anticoagulant, ser sau plasmã. Kitul are la bazã tehnologia RIM  (Rapid 
Immuno-Migration).
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã

®

Produs

WITNESS  FeLV-FIV®

Tehnologie

RIM 

Specia

pisici

Cod Produs

AWIFEFIE

Teste 
per kit

10 teste

Timp 
aºteptare

10 minute

Tip probã 
pentru analizã

sânge recoltat pe anticoagulant, 
plasmã sau ser 

Depozitare kit

temperatura camerei 

WITNESS  FeLV-FIV® RIM pisici AWIFEFITE 30 teste 10 minute sânge recoltat pe anticoagulant, 
plasmã sau ser 

temperatura camerei 

*Rapid Immuno Migration

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Numãr de plãci



ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

®ViraCHECK  FeLV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea antigenelor Virusului Leucemiei Feline în ser, sânge sau plasmã.

VIRUSUL LEUCEMIEI FELINE

WITNESS FELV
®
 

TMWITNESS  FeLV este un test simplu, de efectuat în clinicã, ce foloseºte tehnologia RIM  (Rapid Immuno-Migration), care detecteazã 
prezenþa antigenului p27 FeLV. Acest grup specific de antigene se gãseºte la niveluri ridicate la pisicile infectate, iar prezenþa acestuia 
reprezintã un diagnostic definitiv pentru infecþiile cu virusul FeLV.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã

®

Produs

WITNESS  FeLV®

Tehnologie

RIM 

Specia

pisici

Cod Produs

AWIFELE

Teste 
per kit

10 teste

Timp 
aºteptare

10 minute

Tip probã 
pentru analizã

sânge recoltat pe anticoagulant, 
plasmã sau ser 

Depozitare kit

temperatura camerei 

*Rapid Immuno Migration

®OVATEC  Plus
Tehnologia de flotare utilizând sulfat de zinc pentru detectarea prezenþei ouãlor de paraziþi intestinali în probele de fecale pentru 
bovine, ovine, caprine, ecvine, feline ºi canide.

PARAZIÞI GASTROINTESTINALI

®SERELISA  Rabies Ab Mono Indirect
Tehnologie imuno-enzimaticã semi-cantitativã Mono-godeu pentru detectarea anticorpilor (ser). 

RABIE

2ELISA

Tehnologie Cod produs Teste per kit Numãr de plãci

144

960 

®ViraCHEK  FeLV lab pack

®ViraCHEK  FeLV kilo pack

2

10

AUFEL1N/AUFEL1O

AUFEL1N/AUFEL1O

ELISA

ELISA

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Numãr de plãci

Flotare cu sulfat de zinc 50®OVATEC  Plus AUOVA9L -

Produs Tehnologie Cod produs Teste per kit Format

Produs

®SERELISA  Rabies Ab Mono Indirect 192ASRAB3



ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

®
WITNESS  LH

® TMKitul WITNESS  LH oferã mãsurãtori exacte, semi-cantitative ale hormonului luteinizant canin sau felin prin tehnologia RIM  (Rapid 
®Immuno-Migration). Deºi iniþial a fost creat ca un ajutor pentru monitorizarea ovulaþiei la cãþele, kitul WITNESS  LH poate fi folosit 

pentru a distinge între femelele care au suferit o ovaro-histerectomie sau cele care sunt intacte din punct de vedere sexual.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã

®
WITNESS  RELAXIN

TMWITNESS  RELAXIN este un test care foloseþte tehnologia RIM  (Rapid Immuno-Migration) pentru a determina gestatia la pacientele 
TM femele (cãþele sau pisici), precum ºi pentru a face distincþie între pseudo-gestaþie ºi gestaþie. Kitul RIM mãsoarã relaxina produsã de 

placenta aflatã în dezvoltare, prin probele de ser ºi plasmã. Nu se poate folosi sânge recoltat pe anticoagulant. Prezenþa de cantitãþi 
însemnate ale acestui hormon reprezintã un indicator de încredere pentru confirmarea gestaþiei. Relaxina poate fi detectatã în probe 
biologice cel mai devreme la 20 de zile dupã ovulaþie. Procentajul de gestaþii detectate creºte mai târziu pe parcursul gestaþiei când se 
produce mai multã relaxinã.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã

®

Produs

WITNESS  RELAXIN®

Tehnologie

RIM 

Specia

câini, pisici

Cod Produs

AWIREL

Teste 
per kit

5 teste

Timp 
aºteptare

10 minute

Tip probã 
pentru analizã

ser sau plasmã 

Depozitare kit

temperatura camerei 

*Rapid Immuno Migration

Produs

WITNESS  LH®

Tehnologie

RIM 

Specia

câini, pisici

Cod Produs

AWILH

Teste 
per kit

6 teste

Timp 
aºteptare

20 minute

Tip probã 
pentru analizã

ser 

Depozitare kit

temperatura camerei 

*Rapid Immuno Migration

REPRODUCÞIE

GIARDIA

®WITNESS  GIARDIA
Testul utilizeazã micro-sfere de polistiren roºu, învelite cu anticorpi monoclonali de Giardia intestinali.
Ca metoda de control sunt utilizate si micro-sfere albastre.
Antigenul parazit prezent în probele de fecale, reacþioneazã cu particulele de latex care sunt învelite în anticorpi monoclonali specifici 
acestui antigen.
Acest complex de particule de antigene latex-anticorpi-paraziþi migreazã prin zona reactantã printr-un proces cromografic.
În aceastã zonã, anticorpii anti-Giardia reacþioneazã cu complexul de particule de antigene latex-anticorpi-paraziþi.
Aceastã reacþie genereazã apariþia unei linii roºii/roz.

Produs

WITNESS  GIARDIA®

Tehnologie

RIM 

Specia

câini, pisici

Cod Produs

-

Teste 
per kit

5 teste

Timp 
aºteptare

5 minute

Tip probã 
pentru analizã

fecale

Depozitare kit

temperatura camerei 
o(2-25 C)

*Rapid Immuno Migration



ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃÞII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

Informaþiile actualizate ºi detaliate referitoare produsele medicinale veterinare 
prezentate în acest catalog sunt disponibile pe website-ul 

Agenþiei Europene a Medicamentelor: 
http://www.ema.europa.eu/ 

sau pe site-ul 
Institutului pentru Controlul Produselor Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar: 

http://www.icbmv.ro/ro/nomenclator-produse
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