
MSD Animal Health  
 
 

Partner na 
Vaší straně!!! 



Naše poslání 
 

Zvířata: 
• Nás živí 
• Pracují pro nás 
• Jsou nám potěšením 

 
Celý náš výzkum v MSD Animal Health je zaměřen na to, aby zvířata byla 
zdravější! 
 
Zdravá zvířata znamenají stabilní a kvalitní zdroj potravy a ochranu před 
zoonózami. 
 
Máme jediné poslání:  

ROZVOJ VĚDY PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT 
 



Co Vám MSD AH nabízí? 
 

• Komplexní a inovativní pohled na management zdraví zvířat a celého 
stáda 
 

• Medicína založená na důkazech – cílená léčba 
 
• Zaměřujeme se na prevenci s cílem snížit náklady na léčbu a 

minimalizovat rizika akutního vzplanutí onemocnění 
 

• S pomocí kalkulátorů a programů vyvinutých ve společnosti MSD AH 
společně s Vámi volíme nejekonomičtější přístup 

 
• Odborná a vzdělávací činnost (veterináři, chovatelé) 

 
• Technologická podpora zdravotního managementu 

  
 

 
 



Jsme tu pro Vás 



MSD Animal Health 



CH 

Vlado 



Distribuce inovativních 
léků a vakcín 



Distribuce inovativních 
 léků a vakcín 



MSD AH – Váš partner 



Technické vybavení a  
Odborná literatura 

http://www.merckmanuals.com/vet/index.html 
 

http://www.merckmanuals.com/vet/index.html


Vzdělávání – ČBS & 
CPVS 



Vzdělávání ICA & IPA 



Spolupráce s CRV 



Výměna zkušeností 

Round-table  
- Setkání kolegů z jednoho regionu 
- Možnost řešení problémů a hledání 

společného řešení vhodného pro všechny 
- Získání inspirace, návodu 



Případové studie – MSD AH 
přípravky v praxi  

• Vaše zkušenosti a doporučení  
      využití produktů MSD AH 
• Zkušenosti z českých a slovenských farem 
• Zaměřeno na praxi 
• Kompletní portfolio 
• Snadná orientace 
 



WebEx 

• Inovativní nástroj vzdělávání 
• Možnost rychle a úsporně zprostředkovat setkání s odborníkem „z daleka“ 
• Interaktivní nástroj 
 



Laboratorní vyšetření 

• Diagnostika ve spolupráci s certifikovanými laboratořemi: 
     SVÚ Jihlava, Nitra ale i dalšími 
 
• Screeningová ale i komplexní stádová vyšetření či individuální diagnostika 
    -  stanovení virů či protilátek, dynamika infekce ve stádě atd.  
 
• Vyšetření jsou zaměřena zejména na: 

• Zdraví mléčné žlázy 
• Respiratorní infekce skotu a prasat 
• Průjmová onemocnění skotu a prasat 

 



Diagnostické nástroje 
 

• Tetra test – rychlý stájový test na: 
• Rotaviry 
• Coronaviry 
• E. Coli 
• Cryptosporidium 

 
• Antibiotické disky 

• Cefquinom 
• Nafpenzal 
• Tildipirosin  

 



Faremní audity 
 

• Specificky zaměřený na řešení problému, který trápí Vás na Vaší farmě 
• S odborníkem z MSD AH, KOL nebo zahraničním expertem 
• Definování problému, hledání příčiny s využitím všech dostupných 

vyšetření 
• Doporučení konzultována s odborníky v dané oblasti 
• Vypracovaná doporučení 
• Pomoc při implementaci 
• Následná kontrola zlepšení zdraví a ekonomiky chovu 
• Možnost zprostředkování konzultace s pracovištěm, kde řešili stejný 

problém 
 



Vyšetření na jatkách 
 

Teorie – praxe - realita 



Vyšetření na jatkách - výstup 
 



Vyšetření na jatkách - výstup 
 



ResPig 

• ResPig – MSD AH program na kontrolu respiratorního onemocnění u prasat 
 

• Nástroj, který pomáhá jak správně provádět prevenci nebo zvládnutí 
     respiratorního onemocnění 
 
• Vhodný v každém okamžiku, v každé situaci a pro každou farmu 

 
• ResPig = partnerství, inovativní nástroj 
 
• Je nutná součinnost farmáře + veterináře + MSD AH 

 
 



ResPig® – inovativní přístup 



ResPig® komplexní řešení 



ResPig – výsledky auditu 

Výsledek vakcinace 
 

Výsledek – produkční parametry 
 



ResPig – výsledky auditu 
 

Finanční výsledky 
za 
prodané prase 
 

Finanční výsledky 
farmy za rok 



Kalkulátory 



Expertis - víc než název  



Expertis ResCalf  



Hlavní cíl: PREVENCE 

Andrews AH (2000) Calf Pneumonia Costs. Cattle practice. (8) part 2. BCVA. 
2000. 109-114 
 



Neobyčejně obyčejné věci .... 

Náš cíl: 
 
Inovativní přístup 
 
Komplexní řešení 
 
Dlouhodobá spolupráce 
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