
GONAXAL® 
Công cụ đáng tin cậy và hiệu quả nhất
để quản lý sinh sản trong trang trại bò sữa

GONAXAL® kích thích rụng trứng.

Công thức có độ ổn định cao và chất lượng vượt trội dựa trên 
buserelin acetate - hợp chất tổng hợp hiệu quả nhất tương tự
GnRH (gonadotropin-releasing hormone) của vùng dưới đồi.



GONAXAL® 

Liều khuyến cáo
5 mL để điều trị u nang
2,5 mL mỗi lần khi dùng 
để gây động dục đồng loạt

Thành phần
Buserelin acetate 0,00042%
(tương đương 4,2 μg/mL)

Chỉ định sử dụng
· Quản lý sinh sản
   để gây động dục đồng loạ

· Điều trị u nang noãn
   (COD – Bệnh u nang buồng trứng)

Chương trình phối giống đồng loạt
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Nang trội phóng noãn
Bắt đầu sóng nang mới

Thời điểm trong từng quy trình có thể thay đổi. Vui lòng theo khuyến cáo từ bác sĩ thú y.

Tiêu hủy 
hoàng thể

Kích thích
phóng noãn

Cố định thời
điểm phối giống (FTAI)



Các sản phẩm được sử dụng theo chiến lược bài bản cho phép 
bạn tăng hiệu suất sinh sản, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

FTAI giúp tăng tỷ lệ phối trong đàn, giúp tiết kiệm thời gian. 

FTAI giúp sắp xếp công việc trong trại tối ưu hơn.

GONAXAL® được sử dụng rộng rãi trên bò thịt và bò sữa luôn 
mang lại hiệu quả cao nhất

Bệnh u nang buồng trứng (COD)
Điều trị u nang

Ovsynch – sự kết hợp giữa 
GnRH với PGF2α là 

CRONIBEN (D-Cloprostenol)

Liều đã sử dụng:
dùng một liều 5 ml GONAXAL®
Tương đương 21 µg Buserelin

GONAXAL®

ĐỐI CHỨNG

Kích thước u 
nang giảm sau 
khi điều trị

Động vật với 
CL sau khi 
điều trị

GONAXAL® Xử lý thành công u nang noãn sau một lần điều trị.
Nhiều bò đã bắt đầu lại chu kỳ, với hình thái bình thường sau khi điều trị.

Hiệu quả của GONAXAL® ở bò sữa (n=43) được chẩn đoán 
mắc COD; 100% cho thấy có nang noãn và không có hoàng 
thể (CL) khi siêu âm.

dpt = số ngày sau 
điều trị;*p<0,1; **p<0,05



info.asia@biogenesisbago.com


