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Amennyiben mobil eszközről nyitod meg az újságot, a telefonszámokat kényelmesen, kattintással hívhatod!

Keresse a kattintható ikonnal ellátott tartalmakat, 
amelyek online vagy letölthető tartalmakhoz vezetnek!
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Tisztelt Olvasó!
Őszintén remélem, hogy szerkesztői üdvözletem jó egészségben találja!

A világot sújtó COVID-19 járvány nehéz feladat elé állítja a magyar gazdaságot. Leve-
lemmel az AlphaVet minden dolgozója nevében szeretném megköszönni áldozatos és 
kitartó munkáját és egyben jókívánságaimat is küldöm a jövőbeni teendőihez. Tudjuk, 
hogy az állattenyésztésben, az  állategészségügyi ellátásban hősiesen helytállva dol-
goznak, ezzel biztonságot és megélhetést teremtenek rengeteg család számára és az 
agráriumban dolgozók ezen nehéz időszakban is biztosítják az ország élelmiszerellátását.

Jelen körülmények adta kihívásokhoz alkalmazkodnunk kell. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy folyamatos áruellátást tudjunk biztosítani. Mindemellett az 
AlphaVet üzletfejlesztési és kommunikációs akciócsoportja új ötletekkel és lehetősé-
gekkel kívánja támogatni munkáját.

Újságunk több évtizedes történetében először, kénytelen kelletlen, el kell tekintsünk 
attól, hogy a tisztelt Olvasó számára kinyomtatott formában is eljuttassuk az AlphaVet 
Híreket. Ennek is biztonsági okai vannak: egy újság számos kézen megy keresztül, mire 
eljut az olvasóhoz. Sok (elkerülhető) személyes emberi érintkezést tesz szükségessé, ide 
értve a postás és a címzett találkozását is. Szükségtelen kockázatnak pedig nem szeret-
nénk kitenni egyetlen partnerünket sem.

Áprilistól megújult formában és megújult tartalommal jelentkezik az AlphaVet Hírek. 
A digitális megjelenés minden előnyét kihasználva szeretnénk egy olyan huszonegyedik 
századi, olvasóbarát és multi funkciós online újságként megjelenni, mely az állatorvosok és 
állattartó telepek szakmai és üzleti céljait a lehető legmodernebb eszközként támogatja.

Mindezek folytatásaként arra szeretném kérni, hogy kövesse nyomon az AlphaVet ál-
tal küldött praxismenedzsment tippeket. Olvassa hírleveleinket, a Hungarovet fórumot. 
Rengeteg új szolgáltatást készítünk elő, melyeket a járvány ideje alatt, az Állatorvos 
Klubok céljainak és hagyományainak maximálisan megfelelve, de ezúttal webinárokon 
hamarosan megmutatunk.

Figyeljünk egymásra. Van aki jobban és van aki kevésbé jobban bírja ezt a stresszes 
idő-szakot. A www.avkoronavirus.hu weboldalon üzletfejlesztési és kríziskezelési 
tanácsokkal segítjük!

Azzal az üzenettel búcsúzom, ami az AlphaVet küldetésévé 
vált az elmúlt két hónapban és amiben mi szívből hiszünk.  
Eltökélten harcolunk azért, hogy egymásra odafigyelve úgy 
jussunk túl a járványhelyzeten, hogy egyetlen AlphaVetes 
munkatársunk se veszítse életét.

Ezt kívánom Önnek is és kedves Családjának is!

„Együtt túl fogjuk élni”
Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

Dr. Tilly Péter 
főszerkesztő

https://www.avkoronavirus.hu/uzleti/
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Ne feledje! Az ön személyére beállított egyedi árakhoz képest eltérést (magasabb árakat) láthat, amennyiben nem a saját 
AlphaVetes ügyfélkódját írja be. Kérjük, a megrendelés előtt ezt mindig ellenőrizze! Ha kérdése van, kérjük keresse 
support-os kollégánkat a 06 22 534 597-es telefonszámon!

DokiforvetsCONNECT
™

RENDELJEN KÖZVETELNÜL A DOKIN KERESZTÜL! 

SZEMÉLYRE 
SZABOTT 
EGYEDI ÁRAK.
CSAK A DOKIN 
KERESZTÜL VALÓ 
VÁSÁRLÁS ESETÉN 
ÉRVÉNYES,EGYEDI 
AKCIÓK!

ONLINE MEGRENDELÉSI MODUL. 
A RENDELÉS SOSEM VOLT MÉG ILYEN GYORS ÉS EGYSZERŰ!

AZ IDŐPONTFOGLALÓ MODUL TESZT ÜZEMMÓDBAN IS ELÉRHETŐ! 
BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON A DOKI SUPPORT TEAMHEZ! 
06 22 534 597

www.dokiforvets.hu

https://www.dokiforvets.hu/
tel:+3622534597
tel:+3622534597
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COVID-19
JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az 
AlphaVet Kft. koronavírus járvánnyal kap-
csolatos jelenleg érvényben lévő havária 
eljárásrendjének főbb elemeit.

Cégünk vezetősége minden szükséges in-
tézkedést megtett annak érdekében, hogy 
a járvány dolgozóinkra és vállalatunkra vo-
natkozó hatásait tompítani tudja. Elsődleges 
intézkedésként a teljes alkalmazotti létszám 
korrekt és részletes tájékoztatását, a védőfel-
szerelések és fertőtlenítő szerek biztosítását 
és a szükséges viselkedési formák ismertetését 
tettük meg, különös hangsúllyal ennek rend-
szeres ellenőrzésére. Bízunk a körültekintő 
egészségvédelmi prevencióban és a fizikai 
védekezés eredményességében, ezért mi is 
betartjuk a Kormány által elrendelt kijárási 
korlátozásokat.

Ügyfeleinknek természetesen továbbra is biz-
tosítjuk az eddig megszokott minőségű szak-
tanácsadást, szolgáltatási színvonalat! Erre 
átmenetileg csak telefonon és az internetes 
kapcsolatok útján – e-mail, skype, és az egyéb 
videós csatornákon keresztül van lehetőség. 
A személyes találkozásokat, tárgyalásokat a 
járványügyi korlátozások feloldása után tudjuk 
majd tovább folytatni.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetséges, 
igyekezzünk ez idő alatt üzleti folyamatokat 
online úton vagy telefonon működtetni.

Kiskereskedelmi egységeink működését meg-
változtattuk, most csak telefonon és online 
módón veszünk fel rendelést. Kereskedelmi 

képviselőink jellemzően home office rend-
szerben, távmunka keretein belül látják el 
ügyfélkapcsolati munkájukat, amíg vállalatunk 
vezetősége úgy nem dönt, hogy újra kezde-
ményezhetnek partnerlátogatást. Ügyfeleink 
kereskedelmi képviselőinken, a vevőszolgá-
latunkon és a megszokott online felületeken 
keresztül adhatják le rendeléseiket a szokott 
módon. Kérjük partnereinket, hogy a leírtakat 
betartva tartózkodjanak a fizikai kontaktus-
tól. Az ügyfélkapcsolatot telefonon és online 
módon tartsuk.

A megemelt gyakoriságú fertőtlenítő ta-
karításon túl tiltjuk a dolgozók csoportos 
szüneteit és a fizikai kontaktust. Az idegen 
országból érkező szállítmányok a teherpor-
tán előzetes bejelentkezés alapján tudnak 
lerakodni. Az AlphaVet telephelyeire csak 
megfelelő - saját egészségügyi maszkban, a 
kötelező helyszíni kézfertőtlenítést követően 
léphetnek csak be.

Az általunk értékesített termékek köre alapve-
tő takarmány és állatgyógyászati készítmény 
kategóriába tartozik, melyekre folyamatosan 
szükség van. Ha a körülmények lehetővé teszik,  
rajtunk nem fog múlni, hogy állandó ellátást 
tudjunk biztosítani. Természetesen a legfonto-
sabb az emberek és a dolgozóink egészségének 
védelme és az élelmiszertermelés biztonságos 
fenntartása, a gyógyszerek kiszállítása, és a 
kedvenceink eledellel való ellátása, mert ne-
künk ez is a felelősségünk. 

A teljes írást itt olvashatja

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/782-covid-19-jarvanyugyi-tajekoztato
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Az alábbiakban egy csokorba szedett 
javaslat-csomagot kínálunk fel praxi-
sod számára, a napi munkakörülmé-
nyek átalakítására annak érdekében, 
hogy a járvány minél kevesebb emberi 
és anyagi veszteséggel járjon minden 
tekintetben.

Ehhez kíván segítséget és támpontot 
nyújtani NEKED az Alpha-Vet Holding 
500 munkatársa, akik jelenleg a hét min-
den napján, mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy az általad ellátott 
betegek és azok gazdái ne maradjanak 
állatorvosi szolgáltatás, létfontosságú 
gyógyszerek és a járvány megfékezé-
séhez szükséges fertőtlenítőszerek és 
eszközök nélkül.

1. A jogszabályi háttér lehetővé teszi,
hogy az állatorvosi rendelők és gyógy-
szertárak a koronavírus járvány idején 
nyitva lehessenek. Egyik oldalról ez egy 
kivételes helyzet, hiszen a vállalkozásod 
azáltal, hogy el tudja látni a betegek 
gyógyítását és gyógyszerellátását, be-

vételt tud teremteni a fix költségeid 
és kintlévőségeid finanszírozásához. 
Másrészt viszont felelősség is minden 
dolgozódra és egyénre vonatkozóan. 

Nyitva tartási rend, 46/2020. (III. 16.) Kor-
mányrendelet https://maok.hu/content/_com-
mon/attachments/maok_kozlemenye_allat-
tartoknak_covid-19_jarvanyrol.pdf 

2. Praxisod számára az egyik legfon-
tosabb dolog, hogy a járvány idején is 
folyamatosan tudjon üzemelni. Azoknál 
az egységeknél, ahol egy-két kolléga 
tud csak dolgozni, ez nyilván nagy koc-
kázattal jár és nehezen kivitelezhető, 
viszont a csoportos praxisoknál, vagy 
az állattartó telepeken megoldható a 
munka átszervezése.

Összpontosíts azokra az ellátási felada-
tokra, amelyek nem halaszthatóak és 
csoportosítsd át a kevésbé sürgőseket 
későbbi időpontra!

A teljes cikket itt olvashatja

A COVID-19 járvány nem kíméli és nem kerüli el Magyarországot sem. A jelen-
legi pándémia diktálta körülmények szükségessé teszik azt, hogy az eddigiektől 
eltérő módon szervezd meg rendelőd, klinikád, telepi munkád működését. 

MENEDZSMENT 
JAVASLATOK 
A JÁRVÁNY IDEJE ALATT
állatorvosi rendelőknek és állattartó telepeknek

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/784-javaslat-allatorvosi-rendelok-es-telepek-munkajahoz


járványvédelmi felszereléseink
és fertőtlenítőszereink

VÉDŐ- 
FELSZERELÉS

KÉZ- 
FERTŐTLENÍTŐ 

FELÜLET 
FERTŐTLENÍTŐ 

A termékeket az AlphaVet B2B oldalán, az AlphaPortalon megtekintheti.
Ha még nincs Alphaportal kódja, kereskedelmi képviselőjén keresztül igényelhet.
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https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerek/?ipage=1&rendezes=0&sorrend=4
https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerek/?ipage=1&rendezes=0&sorrend=4


MEGLÉVŐ ÜZLETI PARTNEREINK RENDELÉSÜKET LEADHATJÁK 

A KÖVETKEZŐ MÓDOKON:

1. Területileg illetékes üzletkötőjénél

2.  Vevőszolgálaton keresztül: 
     vevoszolgalat@alpha-vet.hu  |  +36-22/534-500

3.  Online az Alphaportálon: www.alphaportal.hu

4. Állatorvosi partnereink:  https://www.dokiforvets.hu/rendeles.html

ÚJ PARTNEREINK:

Vevőszolgálaton keresztül: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Telefonon: +36-22/534-500

A kiadványban szereplő termékképek illusztrációk! A termékváltoztatás jogát fenntartjuk a napi készlet függvényében!

Virex

Fő tulajdonságok: 
• A rezisztencia elkerülése érdekében kiválóan használható 

a fertőtlenítőszer rotációban, a szokásostól eltérő ható-

anyaga (Kálium-peroxid), valamint az oxidációs hatásme-

chanizmusa miatt. 
• Hatékony jelentősebb vírusos, bakteriális, valamint gom-

bás kórokozók ellen alacsony hőmérsékleten, kemény víz-

ben, valamint magas terheltség esetén is. 
• Extra gyors, 5 másodperces behatási idő. 
• Biztonságos felhasználhatóság, biológiailag lebomló.

Kiszerelés: 95x100g, 5 kg, 10 kg, 20kg

Kijuttatás:  permet, hab, köd

Peroxid alapú fertőtlenítő por, az állattartó telepek épületei-

nek, technológiai berendezéseinek fertőtlenítésére

felület fertőtlenítő 

Agrisept tabletta

Az Agrisept tabletta kiváló megoldás kéz- és felületfertőtlenítésre. 

• Hatóanyaga, a nátrium-dikloro-izocianurát (NaDCC) jóval erősebb 

fertőtlenítő mint az alkohol, és a behatási ideje is rövidebb. 

• Kémhatása munkaoldatban 5,5-6,5. 
• Vizes oldatban gyorsan HOCl-ra és nátrium-cianuritra bomlik. 

• 1 tabletta 10 liter vízben feloldva 140 ppm klór koncentrációt biztosít. 

• Az oldatot ugyanúgy ki lehet juttatni, mint egy alkoholos kézfertőtle-

nítőt: adagolóval, pumpás flakonnal, vagy permetezve. 

• Az oldata ráadásul nem csak kézfertőtlenítésre jó, hanem felmo-

sáshoz, eszköz- és felületfertőtlenítéshez is alkalmazható (csempe, 

padló, kilincs, eszközök). 
• A bekevert oldat egy héten keresztül felhasználható!

Kiszerelése: 100 darab tabletta / doboz.

Költséghatékony, hiszen egy doboz Agri-

sept tablettából 1000 l munkaoldat készít-

hető, azaz 1000 db 1l-es flakon feltöltésére 

elegendő.
Jelen pillanatban a Készenléti Rendőrség, 

Magyar Közút Nonprofit Zrt., iskolák, önkor-

mányzatok is ezt használják.

felület fertőtlenítő kézfertőtlenítő 

95x100 g cikkszám: VIREX100
5 kg cikkszám: VIREX5 
10 kg cikkszám: VITA34
20 kg cikkszám: VIREX20

Incimaxx T

Összetétel: Glutáraldehid, quaterner 

ammónium vegyületek

Fő tulajdonságok: 
• A piacon lévő egyéb hasonló összetételű szerek között ez ren-

delkezik a legmagasabb pH-val (4,0-5,0 (100 téf% 20°C)) így a 

glatáraldehid jobban tudja kifejteni a hatását. 

• Kiváló habképző tulajdonságainak köszönhetően nagyon jól 

tapad a felületen ezáltal alacsony koncentrációban (0,5-1%) is 

kiválóan alkalmas fertőtlenítésre akár járvány esetén is. 

Kiszerelés: 20 kg

Folyékony, habképző tulajdonságokkal rendelkező felületfer-

tőtlenítő szer

Kijuttatás:  permet, hab, köd

felület fertőtlenítő 

Perfect Kombicid

Kiszerelés: 5 kg

Kombinált állategészségügyi fertőtlenítőszer koncentrátum, ki-

zárólag foglalkozásszerű felhasználásra

Felhordás a megfelelő koncentrációjú 

munkaoldat permetezésével vagy bemártással, 

stb történjen.

ÖSSZETÉTEL: Biocid hatóanyagok:

17,5% alkil (C12-16) benzil-dimetil-

ammónium-klorid, 12,5% glutáraldehid, 

8% didecil-dimetil-ammónium-klorid 

A biocid termék típusa: 
• Épületek mosható felületeinek, berendezési tárgyainak, szerel-

vényeinek, valamint az élő állatokat szállító járművek fertőtlení-

tésére szolgál. 
Formuláció:
• Folyékony koncentrátum, vízzel hígítandó.
• Antimikrobiális spektrum: baktericid, yeasticid és virucid euró-

pai szabványok szerinti vizsgálatok alapján 

felület fertőtlenítő 

20 kg cikkszám: 230721 5 kg cikkszám: HYG8

Cikkszám: A530102
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3.  Online az Alphaportálon: www.alphaportal.hu

4. Állatorvosi partnereink:  https://www.dokiforvets.hu/rendeles.html

ÚJ PARTNEREINK:

Vevőszolgálaton keresztül: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Telefonon: +36-22/534-500

A kiadványban szereplő termékképek illusztrációk! A termékváltoztatás jogát fenntartjuk a napi készlet függvényében!

Mol Hygi Fluid
kézfertőtlenítő

Mol Hygi Flow Rapid
felületfertőtlenítő

kézfertőtlenítő 

Hypred Force 7

Összetétel: Glutáraldehid, quaterner 

ammónium, vegyületek, izopropil alkohol

Fő tulajdonságok: 
• Nagy hatékonyságú, 3 komponensből 

álló professzionális fertőtlenítőszer. 
• Nem korrozív, alkalmazható minden 

mosható felület és gépjárművek fertőtle-
nítésére egyaránt.

Kiszerelés: 0,5 kg

Koncentrált folyadék, kizárólag  foglalkozásszerű felhaszná-

lásra

Kijuttatás:  permet, hab, köd

felület fertőtlenítő 

Cikkszám: HYPR76

Cikkszám: MOL1 Cikkszám: MOL2

Általános információ: A MOL Hygi Fluid hígítást és öblítést nem 

igénylő, bőrfelületen közvetlenül használható folyadék. Kiválóan al-

kalmas higiénés kézfertőtlenítésre. Alkalmazása egyszerű és bizton-

ságos, így használata javasolt otthoni körülmények között, valamint 

Iskolákban, intézményekben.
Hatásspektrum: baktericid (MRSA is beleértve), fungicid, virucid 

(burkos és burok nélküli vírusok), tuberkolocid, levurocid (yeasticid), 

mykobaktericid.

Miért érdemes a terméket választani:
• Gyorsan és hatékonyan fertőtlenít
• Csökkenti a fertőzéses megbetegedések kialakulásának 

kockázatát
• Gyorsan és hatékonyan fertőtlenít
• Közvetlenül alkalmazható a bőrfe-

lületen
• Víz nélkül fertőtleníti a kezet
• Nem igényel öblítést Ideálisan hasz-

nálható otthoni körülmények között, 
iskolákban, intézményekben 

• Használatra kész 
• Gyakori használat esetén sem szá-

rítja ki a kézbőrt 
• Nem tartalmaz klórt

Kiszerelése: 2 l Kiszerelése: 2 l

Általános információ: A MOL Hygi Flow Rapid használatra kész, 

gyorshatású felületfertőtlenítő folyadék. Alkoholálló felületek fer-

tőtlenítésére alkalmas. Alkalmazása egyszerű és biztonságos, így 

használata javasolt otthoni körülmények között, valamint iskolákban, 

intézményekben. 
Hatásspektrum: baktericid (MRSA is beleértve), fungicid, virucid 

(burkos és burok nélküli vírusok), tuberkolocid, levurocid (yeasticid), 

mykobaktericid.

Miért érdemes a terméket választani:  
• Gyorsan és hatékonyan fertőtlenít
• Csökkenti a fertőzéses megbetegedések kialakulásának 

kockázatát 
• Használatra kész
• Közvetlenül használható a felüle-

teken
• Nem igényel öblítést
• Víz nélkül fertőtlenít
• Ideálisan használható otthoni 

körülmények között, iskolákban, 
intézményekben

• Specifikációk és jóváhagyások

felület fertőtlenítő 

Deptil HDS

Használatra kész semleges ph ér-
tékű folyadék, baktericid és fungi-
cid felületfertőtlenítő készítmény 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
felhasználásra

Kiszerelés: 0,75 l, 10 l

felület fertőtlenítő Alkoholos fertőtlenítő 

A

0,75 l cikkszám: DEPTIL1
10 l cikkszám: DEPTIL2

MEGLÉVŐ ÜZLETI PARTNEREINK RENDELÉSÜKET LEADHATJÁK 

A KÖVETKEZŐ MÓDOKON:
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A kiadványban szereplő termékképek illusztrációk! A termékváltoztatás jogát fenntartjuk a napi készlet függvényében!

• Nem szőtt textil, egyszerhasználatos látogatói szett, patentos  

• Fehér színben, 25 grammos alapanyagú, zseb nélküli 

• XL- XXL méretben
• Külön alsó és felső rész, egy csomagban

CLIP tipusú sapka
• - finom és szellős, Spunbond típusú, nem 

szőtt textíliából
• - körgumival enyhén összehúzva
Műtéti maszk
• - gumis textil maszk
• - IL típusú
• - EN ISO 14683 szerinti
• - háromrétegű - magas baktériumszűrő 

képesség
Cipővédők
• - Spunbond típusú textíliából, gumírozott 

szélű megoldással
Műtős szett
• - nadrág+blúz

Látogató szett 
2 részes

Látogató szett 
4 részes

XL cikkszám: PÉGI17
XXL cikkszám: PÉGI16

Cikkszám: MMEDICAL1

A karcolódásmentes lencséknek köszönhetően a munkavégzés 

közben védelmet nyújt csiszolás, gyalulás és egyéb munkák so-

rán keletkező apró szemcsék ellen. Ez a kivitel kifejezetten szem-

üveges emberek részére készült, az állítható szárhossznak és a 

szemüveg felső részének kiképzése miatt, kényelmesen hordható 

a látást segítő szemüveggel együtt, de akár anélkül is használha-

tó. Megfelel az EN 166, EN170, EN172 szabványnak.

Állítható szárhosszúság • Nyakpánt rögzítéséhez lyukkal a 

szárakon • Megfelelő védelmet nyújt a szemnek oldal irányból 

is • Véd a könnyű, szálló részecskéktől • Modern design • Jól 

illeszkedik és kényelmes • Alacsony, optimálisan elosztott súly

UV szűrős védőszemüveg

Átlátszó cikkszám: BELATIM2

Sárga cikkszám: BELATIM3
PE Fólia cipővédő, 
• Gumírozott
• Kék

Kék cipővédő

Cikkszám: A530102
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• Nyakpánttal a biztonságos rögzítéshez

• Úgy tervezték, hogy kiküszöbölje a váll, a mellkas és a hónalj 

területének szennyeződését az extra higiénia érdekében

• A kesztyűn keresztül jól áttapintható a vizsgált terület

• 100% polietilénből készül
• 25 mμ vastagság
• 90 cm hosszú (ujjhegytől a nyakig)
• Adagolódoboz 50 db

Tulajdonságok és előnyök: 
• Enyhén púderezett a kiváló száraz felszívódás érdekében

• A kéz és az ujjak, ujjbegyek formájához illeszkedő, hajlított 

kialakítás a lehető legérzékenyebb tapintás érdekében

• Tiuramoktól és tiazoloktól mentes
• A gyártási folyamat során alkalmazott tisztítási eljárásoknak 

köszönhetően alacsony a fehérjeszint, és a kimutathatósági 

határérték alatt vannak a kémiai szennyezések.

• Biológiailag lebontható, 
környezetbarát

• Mikrotexturált kialakítása 
jó tapadást biztosít a 
műszer hatékony keze-
léséhez

L-es vállvédős kesztyű Steril latex kesztyű

• Nitril kesztyű, púdermentes kék színű 

• XS-S méretben 
• Nitril, kaucsuk alapanyagból
• Pormentes, mikro-érdesített ujjvég, a szárrész felgön-

gyölt, kétkezes 
• M méret, 5,8 gramm/db,  300 mm kesztyűhossz

• Vízálló. AQL:1,5, EN 455,EN 347-1
• Egyszeri használatra, nem steril
• 100 db / papírdoboz kiszerelésben 

• 92 cm hossz
• Erős, strapabíró anyag
• Ideális vizsgálatokhoz
• Hosszú szára védi az alkart is
• Egyszerhasználatos polyethilén kesztyűk, különböző anyag-

vastagságban

Nitril Kesztyű Polysem hosszú PE Kesztyű

Cikkszám: 260725

CARE SERVE cikkszám: PÉGI19
HYCARE cikkszám: PÉGI5

Cikkszám: BELA6

Cikkszám:

571200 24 mikron 100 db L-méret Arany

24194 28,5 mikron 100 db L-méret Narancssárga

27920 33 mikron 100 db S-méret 

24225 33mikron 100 db L-méret Citromsárga

MEGLÉVŐ ÜZLETI PARTNEREINK RENDELÉSÜKET LEADHATJÁK 
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A kiadványban szereplő termékképek illusztrációk! A termékváltoztatás jogát fenntartjuk a napi készlet függvényében!

A kontakt nélküli hőmérő a homlokon történő 
méréshez alkalmas. A műszer a homlok által 
kibocsátott hő segítségével méri a testhőmér-
sékletet. Üzemeltetése egyszerű, higiénikus, 
megbízható és rendkívül pontos. A termék 
használója egy másodpercen és gombnyomá-
son belül pontos eredményt kap.

Infra hőmérő

• FFP2 / KN95 sztendernek megfelelő 
szűrési teljesítmény

• Többször használható, összesen 72 órán 
keresztül biztosít védelmet.

• EN 149 FFP3 légzésvédők Védelmi szint 
:50 X expozíciós határérték Védelem: 

• Véd a szilárd aeroszolok és / vagy 
mérgező folyadékok ellen.

• Gumis 
• Fehér
• Általános utcai használatra
• Csökkenti a fertőzési kockázatot bevá-

sárláskor, postai ügyintézéskor
• Kényelmes viselet
• Egyszer használatos, költséghatékony

• Gumis 
• Kék
• Általános utcai használatra
• Csökkenti a fertőzési kockázatot bevá-

sárláskor, postai ügyintézéskor
• Kényelmes viselet
• Egyszer használatos, költséghatékony

Szájmaszk FFP2

Sebészeti szájmaszkSebészeti szájmaszk

FFP3 maszk

Járványvédelmi felszerelések
és fertőtlenítőszerek

Eldobható nővérsapkák a magas higiéniai 
területeken történő szennyezés elleni vé-
delem érdekében.
A sapkák nem sterilek és csak nem steril 
egészségügyi környezetben használhatók.

Nővérsapka

BEÉRKEZÉS ALATT!A koronavírus ellen a leghatékonyabb védelmet nyújtja!

Cikkszám: SETINO1

Cikkszám: 2260009 Cikkszám: PÉGI18

Cikkszám: 2260006

Cikkszám: MSZ1
Cikkszám: PHPE256

aktuális brosúránk
a benne megjelenő termékek tájékoztató jellegűek, 
a készeltek és az árak napi szinten változhatnak!

járványvédelmi felszereléseink és fertőtlenítőszereink
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https://issuu.com/alpha-vet/docs/vedofelszerel_sek_higienia_0417?fr=sNjFjNTEyMTk5MzE
https://issuu.com/alpha-vet/docs/vedofelszerel_sek_higienia_0417?fr=sNjFjNTEyMTk5MzE


a termékképek illusztrációkFROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ Vet Hírek 2020. április   9 

Kedves Kolléga!
A jelenlegi pandémia diktálta körülmények szükségessé teszik azt, hogy az 

eddigiektől eltérő módon szervezd meg rendelőd, klinikád működését.

Minden tisztelet azoknak a kollégáknak, akik a COViD-19 járvány ideje 
alatt nyitva tartanak és dolgoznak, számukra hirdetünk akciós csomagot.
Olyan termékekből állítottuk össze csomagokat, melyek a külső- és belső 
paraziták, a szívférgesség ellen nyújtanak védelmet, továbbá immunerősítő 
hatásúak és betegeid vitaminellátását biztosítják sőt gondoltunk a kisebb 
sebek ellátására is. Három méretben rendelhetők ezek a termékcsomagok a 
kutyák testméretének megfelelően: "S", M"" és "L" méretben. Amennyiben 
5-tel osztható mennyiséget rendelsz meg az alábbi csomagokból, akkor 
10% árkedvezményt adunk számodra az árból. Kérd vevőszolgálatunktól, 
vagy az Alpha-Vet képviselődtől illetve a legkényelmesebben online az 
alábbiak szerint!

Segíts pácienseidnek 
abban, hogy kedvenceik ne 
maradjanak állategészségügyi 
ellátás nélkül és eljussanak 
hozzájuk a legfontosabb 
gyógyszerek!

Íme, egy újabb praxis tipp az AlphaVet-től 
a koronavírus járvány idejére.
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10% kedvezmény jár, 
ha az összesen megrendelt csomagok száma 5-el osztható

Az Alpha-Vet Holding munkatársai több, mint 30 éve segítik az állatorvosok 
munkáját és a folyamatos betegellátást. Ebben a nehéz időszakban is 
számíthatsz ránk!

Kistestű kutya
"S" méretű csomag

Közepes testű kutya
“M” méretű csomag

Nagytestű kutya
“L” méretű csomag

Béres Minera kutya, 1 doboz Béres Minera kutya, 1 doboz Béres Minera kutya, 1 doboz

Biogenicpet Vitality Small, 1 doboz Biogenicpet Vitality Small, 1 doboz Biogenicpet Vitality Large, 1 doboz

Plaque Off Vet line, 1 doboz Plaque Off Vet line, 1 doboz Plaque Off Vet line, 1 doboz

Noroverm Trio 20X, 1 doboz Noroverm Trio 20X, 1 doboz Noroverm Trio 20X, 1 doboz

Charmil gél 25 g, 1 doboz Charmil gél 25 g, 1 doboz Charmil gél 50 g, 1 doboz

Moxiclear 0-4 kg, 1 doboz Moxiclear 10-25 kg, 1 doboz Moxiclear 25-40 kg, 1 doboz

Scalibor S, 1 doboz Scalibor L, 1 doboz Scalibor L, 1 doboz

Beindult a kullancsszezon és hamarosan jönnek a szúnyogok is. Ne felejtsd 
el emlékeztetni vevőidet a paraziták elleni védelemre és a megfelelő 
immunerősítők és vitaminok tavaszi használatára!
A letölthető hírlevél sablont kérlek küldd ki a beteglistádra és kérj a gazdiktól 
viszontválaszban egy megrendelést.

A visszaküldött e-mail alapján állíts össze egy több hónapra szóló csomagot 
páciensednek az alábbi termékekből, majd juttasd el számára és kérd annak 
kifizetését a kézhezvételkor.

Válaszd ki a csomagot az alábbi táblázat alapján.
Juttasd el a megrendelőlapot az AlphaVet vevőszolgálatához.

IDE kattintva érheted el a hírlevél sablont

IDE kattintva érheted el a megrendelőt

https://issuu.com/alpha-vet/docs/k_rd__v-sablon-kisz_ll_t_shoz?fr=sMDBlYzEyMTAzMTk
https://issuu.com/alpha-vet/docs/termekcsomag-megrendelo-interaktiv?fr=sZGMyMDEyMTAzMjI
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Gyűjtsd a
visszajelzéseket!Küldd el a hírlevelet 

az ajánlatoddal!Szűrd le az 
adatbázisod! 

Juttasd el a csomagot 
páciensednek!

Állítsd össze 
a megrendelést!

A házhozszállítás 
folyamataPraxis 

Tipp 
Igény felmérése gazdiknak

         Gyűjtsd a 
visszajelzéseket!

Küldd el a hírlevelet 
az ajánlatoddal!Szűrd le az 

adatbázisod! 

Juttasd el a csomagot 
páciensednek!

Állítsd össze 
a megrendelést!

https://issuu.com/alpha-vet/docs/k_rd__v-sablon-kisz_ll_t_shoz?fr=sMDBlYzEyMTAzMTk
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Az AlphaVet akciós csomagajánlata

Az AV összeállítja 
a csomagot!

Add le a 
megrendelést 

az AlphaVetnek!

Gyűjtsd össze a gazdiktól 
érkezett megrendelésedet!

Az AV kiszállítja 
a megrendelésedet!

 Rendelésedet leadhatod DokiforVets szoftveren keresztül!

Praxis 
Tipp 

Online termékrendelés 
az AlphaVettől

Megrendelés menete

https://www.youtube.com/watch?v=B0xlPsHRWWU
https://issuu.com/alpha-vet/docs/termekcsomag-megrendelo-interaktiv?fr=sZGMyMDEyMTAzMjI
https://www.dokiforvets.hu/rendeles.html
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HOGYAN RENDELHETED MEG?

*WSAVA 2015 AJÁNLÁSA ALAPJÁN.

GYÓGYSZEREK KÓROKOZÓK

Biocan Novel 
Puppy Parvo, szopornyica

Biocan Novel 
DHPPiL4

Parvo, szopornyica, Rubarth, 
Parainf luenza, Leptospira

Biocan R Veszettség

Biocan Novel 
DHPPilL4R

Parvo, szopornyica, Rubarth, 
Parainf luenza, Leptospira, 

veszettség

Moxiclear spot on
Bolha, tetű, atkák (rüh, fülrüh) 
Fonálférgek (sziv-, bőr-, tüdő-, 

nyelőcső-, bélférgek)

Norovrem Trio 
tabletta

Emésztőszervi fonál- 
és galandférgek

Scalibor nyakörv Kullancs, szúnyog, lepkeszúnyog

Mikrochip Állatjelölő transzponder

AZ EGYES KEZELÉSEK 
ÜTEMEZÉSÉHEZ 

AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT 
NYÚJT SEGÍTSÉGET, 

A KIS KUTYA EGYÉVES 
KORÁIG:*

7-8.
hét

10-11.
hét

12.
hét

14.
hét

5.
hó

6.
hó

7.
hó

8.
hó

9.
hó

10.
hó

11.
hó

12.
hó

16.
hét

Megrendelhető az állatorvos látogatóktól 
vagy az Aplha-Vet Vevőszolgálatától. 
Telefon: 06-30-400-2117, 
e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

A Kölyökcsomagról 
országos megjelenésünk a  
www.vetadvisor.hu honlapon 
található. A Te rendelőd is látható? 

KÖLYÖKCSOMAG PROGRAM

Mit is jelent ez? 
Nézzük a csomagok összetételét! A kiskutyák első 
állatorvosi kezelésében alapvetően a vakcinák és 
a parazitaellenes szerek játsszák a legfontosabb 
szerepet. A kölyökcsomag gyógyszerösszetétele 
az oltási sorral kezdődően, a szív-és bélféreg elle-
ni kezelésen át, a kullancs, bolha, szúnyog elleni 
védelmen keresztül, az egyedi jelölésig mindent 

tartalmaz. Sőt arról sem feledkeztünk meg, hogy 
vissza is jöjjenek ugyanabba a rendelőbe a gazdik 
és innentől kezdve az elkötelezett páciensek közé 
tartozzanak, ezért egy ingyenes ajándékdobozt 
adunk minden kiskutyához, minden megrendelt 
csomag mellé. Az esztétikus ajándékdobozban 
megtalálható mintatáp, rágókötél, tisztasági 
csomag és a kölyökprogramhoz valamint a ta-
karmányozáshoz kapcsolódó oktatási anyagok. 

Az Alpha-Vet Kft. az állatorvosok számára 2020-ban indítja útjára kölyökcsomag wellness programját. 
Ebben a programban a kölyökkutyák egyéves koráig teljes körű gyógyszerellátást, oktató anyagokat 
és ingyenes kezdőcsomagot adunk az állatorvosoknak. A kiskutyák növekedéséhez és fajtajellegéhez 
igazodva három kategóriában „S”, „M” és „L” méretben lehet a csomagokat megrendelni. 

*WSAVA 2015 AJÁNLÁSA ALAPJÁN.
* 128/2009. (X. 6.) FVM RENDELET,

*164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET
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Selamectin 
alternatíva

a precíz védelem művészete
Célzott és alapos bolha-, valamint bélféreg elleni védelem
egész évben a valós veszély/kockázatnak megfelelően.

Az új Evicto® kulcsfontosságú része az
új megközelítésű parazita kontrollnak. 

Szeretnénk megadni a választás lehetőségét 
az állatorvosoknak az állat környezetének 
megfelelő egyedi kockázat szerinti kezelésre, 
kedvező áron.

Új selamectin alternatíva a Virbactól:
minden, amire szükséged van, semmivel sem kevesebb az elvártnál!

  Kipróbált és bizonyított selamectin molekula

  Egyszerű, helyi alkalmazás, gyors bőrön
keresztüli felszívódással

  Tökéletes lakásban tartott macskák és
kölyök kutyák számára

  4-es csomagolásban, kedvező áron

  Szakértelem bőrgyógyászat és parazitológia terén

PARAZITA KONTROLL
DIAGNOSZTIKA

MEGELOZES

KEZELES

SPOT ON

treats     art

(70) 776-15-74 • (70) 365-75-48 • (70) 776-10-55 • (70) 512-64-55 
www.virbac.hu
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A BOLHÁK ÉS A KULLANCSOK
KÉPESEK AZ ÉLETEMET

A Credelio, az Elanco és az átlós sáv logó az Elanco vagy társult vállalkozásai tulajdonában lévő védjegyek. © 2020 Elanco vagy társult vállalkozásai. PM-HU-20-0015

TETEJÉRE ÁLLÍTANI A FEJE

*8 hetes vagy annál idősebb és 1,3 kg-os vagy annál nagyobb testsúlyú kölyökkutyák és kutyák esetében

Az életem egyszerűen nem ugyanolyan, amikor kullancsaim és bolháim vannak. Írd fel nekem  
a Credelio™-t (lotilaner) – ezt a kicsi, ízletes rágótablettát, amely GYORSAN1,2 hat és egy egész  
hónapon át megvédi a hozzám hasonló kölyökkutyákat és kutyákat*.
• Már 4 óra alatt megöli az új bolhákat*
• A Credelio nagyon gyorsan megszünteti a bolhaallergiás dermatitis (FAD) tüneteit3

• Hatékonyság kullancsok ellen a beadás után: már 8 órán belül megöli az állaton lévő 
I. ricinus kullancsokat*

* A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA: 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Credelio 56 mg rágótabletta kutyák részére (1,3–2,5 kg), Credelio 112 mg rágótabletta kutyák részére (> 2,5–5,5 kg), Credelio 225 mg rágótab-
letta kutyák részére (> 5,5–11 kg), Credelio 450 mg rágótabletta kutyák részére (> 11–22 kg), Credelio 900 mg rágótabletta kutyák részére (> 22–45 kg). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Hatóanyag: Minden rágótabletta az alábbiakat 
tartalmazza: Segédanyagok: A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz. 3. GYÓGYSZERFORMA: Rágótabletta. Fehér-bézs színű, kerek rágótabletta barna pöttyökkel. 4. KLINIKAI JELLEMZŐK: 4.1 Célállat faj(ok): Kutya. 4.2 Terápiás javallatok 
célállat fajonként: Kutyák bolha- és kullancsfertőzöttségének kezelésére. Az állatgyógyászati készítmény azonnali és tartós ölő hatással bír 1 hónapon keresztül bolhák (Ctenocephalides felis és C. canis) és kullancsok (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,
I. hexagonus és Dermacentor reticulatus) esetében. A bolháknak és a kullancsoknak meg kell kapaszkodniuk a gazdaállaton és el kell kezdeniük a táplálkozást, hogy a hatóanyaggal érintkezésbe kerülhessenek. Az állatgyógyászati készítmény a bolhacsípés okozta 
allergiás bőrgyulladás (FAD) elleni kezelési stratégia részeként alkalmazható. 4.3 Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyaggal, vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra 
vonatkozóan: A parazitáknak el kell kezdeniük a táplálkozást a gazdaállaton, hogy a lotilanerrel érintkezésbe kerülhessenek, ezért a paraziták által terjesztett fertőző betegségek átvitelének a kockázata nem zárható ki. 4.5 Az alkalmazással kapcsolatos 
különleges óvintézkedések: A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: A biztonságosságra és a hatékonyságra vonatkozó összes adat 8 hetes vagy annál idősebb, és 1,3 kg vagy annál nagyobb testtömegű kutyakölyköktől származik. A 8 hetesnél 
fiatalabb vagy 1,3 kg alatti testtömegű kutyák kezelését a felelős állatorvos előny-kockázat becslésére kell alapozni. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: A készítmény alkalmazása után kezet kell mosni. Véletlen lenyelés 
esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága): Nagyon ritkán enyhe és átmeneti gasztrointesztinális mellékhatásokat, úgy, mint hányást és hasmenést tapasztaltak a piacra kerülés utáni rendszeres gyógy-
szerbiztonsági jelentések alapján. Ezek a tünetek rendszerint kezelés nélkül is megszűnnek. A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni: nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik), gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), nem 
gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején
történő alkalmazás: Patkányokon végzett laboratóriumi vizsgálatok szerint a készítmény nem rendelkezik bizonyított teratogén hatással, illetve nem fejt ki káros hatást a hímek és a nőstények reprodukciós képességére. Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején, valamint
tenyészállatoknál. Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny-kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható. 4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Nem ismert. A klinikai kísérletek során a Credelio rágótabletta és a rutinszerűen alkalmazott állatgyógyászati készítmények között kölcsönhatás
nem volt megfigyelhető. 4.9 Adagolás és alkalmazási mód: Szájon át történő alkalmazásra. Az állatgyógyászati készítményt a következő táblázatnak megfelelően kell adagolni a 20–43 mg lotilaner/testtömeg kg adag biztosításához.
A rendelkezésre álló erősségek megfelelő kombinációját kell alkalmazni, hogy az ajánlott 20–43 mg/kg-os adagot elérje. A Credelio a kutyák számára kellemesen ízesített rágótabletta. A rágótablettá(ka)t havonta egy alkalommal etetéskor 
vagy etetés után kell alkalmazni. 4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges: Nem észleltek mellékhatást szájon át történő beadást követően 8–9 hetes, 1,3–3,6 kg közötti testtömegű kutyaköly-
köknél, amelyeket a javasolt maximális adag 5-szörösével (43 mg, 129 mg és 215 mg lotilaner testtömeg kilogrammonként) havonta, nyolc alkalommal kezeltek. 4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k): Nem értelmezhető. 5. 
FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK: Farmakoterápiás csoport: Ektoparazitikumok szisztémás alkalmazásra, izoxazolinok. Állatgyógyászati ATC kód: QP53BE04. 5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok: A lotilaner, az izoxazolin családba 
tartozó tiszta enantiomer, a kifejlett bolhákkal (Ctenocephalides felis és Ctenocephalides canis), valamint a Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus kullancsfajokkal szembeni aktivitással. A 
lotilaner erős gátlója a gamma-amino-vajsav (GABA)-kapus kloridcsatornáknak, ami a kullancsok és a bolhák gyors pusztulását eredményezi. A lotilaner aktivitását nem befolyásolta a szerves klórvegyületekkel (ciklodiének, pl. dieldrin),
fenilpirazolokkal (pl. fipronil), neonikotinoidokkal (pl. imidakloprid), formamidinekkel (pl. amitráz) és piretroidokkal (pl. cipermetrin) szembeni rezisztencia. Bolhák esetében a hatás a rákapcsolódástól számított 4 órán belül kialakul, és 
a készítmény beadását követő egy hónapos időszakban fennáll. Az adagolást megelőzően az állatra került bolhák 6 órán belül elpusztulnak. Kullancsok esetében a hatás a rákapcsolódástól számított 48 órán belül kialakul, és a készítmény 
beadását követő egy hónapos időszakban fennáll. Az adagolást megelőzően az állatra került I. ricinus kullancsok 8 órán belül elpusztulnak. Az állatgyógyászati készítmény azelőtt elpusztítja az újonnan a kutyára került bolhákat, hogy azok 
petét tudnának rakni. Ezáltal a termék megszakítja a bolha életciklusát, így megelőzi a környezet bolhákkal történő szennyeződését azokon a területeken, ahol a kutya mozog. 5.2 Farmakokinetikai sajátosságok: Szájon át történő beadását
követően a lotilaner könnyen felszívódik, és csúcskoncentrációját a vérben 2 órán belül eléri. A táplálék fokozza a felszívódás mértékét. A terminális felezési idő hozzávetőlegesen 4 hét. Ez a hosszú terminális felezési idő hatásos koncentrációt 
biztosít a vérben az adagolások között eltelt időszak teljes időtartamára. Az elimináció elsődleges útja az eredeti molekula epével történő kiválasztása, a veséken keresztül történő kiválasztás az eliminációban kisebb szerepet játszik (az adag kevesebb, mint 10 %-a). A lotilaner kismértékben hidrofilebb vegyületekké metaboli-
zálódik, melyek a bélsárban és a vizeletben is megjelennek. 6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK: 6.1 Segédanyagok felsorolása: Cellulózpor, Laktóz-monohidrát, Mikrokristályos cellulóz, szilikátos, Száraz húsaroma, Kroszpovidon, Povidon K30, Nátrium-lauril-szulfát, Kolloid szilícium-dioxid, vízmentes, Magnézium-sztearát. 
6.2 Főbb inkompatibilitások: Nem értelmezhető. 6.3 Felhasználhatósági időtartam: A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: Credelio 56 mg, 112 mg, 225 mg, 450 mg rágótabletta kutyák részére: 3 év. Credelio 900 mg rágótabletta kutyák részére: 2 év. 6.4 Különleges tárolási előírások:
Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei: A tabletták alumínium/alumínium buborékfóliába vannak csomagolva kartondobozban. Valamennyi hatáserősség 1, 3 vagy 6 tablettás kiszerelésben érhető el. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül 
kereskedelmi forgalomba. 6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy a készítmény felhasználásából származó hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások: A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően
kell megsemmisíteni. 7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Németország. 8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I): EU/2/17/206/001–015. 9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2017/04/25. 10. A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA: 2019/04/17. Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). A FORGALMAZÁSRA, KIADÁSRA ÉS/VAGY
FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TILALMAK: Nem értelmezhető. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki. A forgalomba hozatali engedélyt az Európai Bizottság adta ki.

Kutya 
testtömege 
(kg)

A tabletta erőssége és a beadandó tabletták száma
Credelio 

56 mg
Credelio 
112 mg

Credelio 
225 mg

Credelio 
450 mg

Credelio 
900 mg

1,3–2,5 1
>2,5–5,5 1
>5,5–11,0 1
>11,0–22,0 1
>22,0–45,0 1
>45 A tabletták megfelelő kombinálása

Credelio rágótabletta lotilaner (mg)
kutyák részére (1,3–2,5 kg) 56,25
kutyák részére (> 2,5–5,5 kg) 112,5
kutyák részére (> 5,5–11 kg) 225
kutyák részére (> 11–22 kg) 450
kutyák részére (> 22–45 kg) 900

KÍMÉLETLEN A BOLHÁKKAL  
ÉS A KULLANCSOKKAL 
KÍMÉLETES VELEM

1. Murphy, M. et al. (2017): Laboratory evaluation of the speed of kill of lotilaner (Credelio™) against Ixodes ricinus ticks on dogs [A lotilaner (Credelio™) kutyákon előforduló Ixodes ricinus kullancsokkal szembeni ölési 
sebességének laboratóriumi értékelése]. Parasites & Vectors 10:541.

2. Cavalleri, D. et al. (2017): Assessment of the speed of kill of lotilaner (Credelio™) throughout the month following oral administration to dogs [A lotilaner (Credelio™) ölési sebességének értékelése kutyákon a szájon 
át történő beadást követő egy hónap során]. Parasites & Vectors 10:529.

3. Cavalleri, D. et al. (2017): A randomised. blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner tablets (Credelio™) in controlling fleas in client-owned dogs in European countries [Randomizált, vak,  
kontrollos terepi vizsgálat a lotilaner tabletták (Credelio™) bolhák elleni hatékonyságának és biztonságosságának értékelésére tulajdonosokkal rendelkező kutyákon az európai országokban]. Parasites & Vectors 10:526.

3+1
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https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=credelio&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=credelio&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=credelio&skat=372
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Széles spektrumú 
antivirális készítmény, a 
vírussal fertőzött sejtek 
elpusztításával gátolja a 
vírusok szaporodását.

Endo- és ektoparazita 
fertőzések megelőzésére és 
kezelésére. Szívférgesség: 
a cirkuláló mikrofiláriák elleni 
kezelésre, szívférgesség 
megelőzésére.

Klindamicinre érzékeny 
Staphylococcus spp. és 
Streptococcus spp. által 
okozott sebfertőzések, 
tályogok kezelésére.

Sebészeti, fogászati 
beavatkozásoknál infiltrációs, 
vezetéses és nyálkahártya 
érzéstelenítésre

Moxiclear termékcsalád

Clinacin LidoBel 20 mg/ml

Viroplazin kapszula
Parazitaellenes készítmények

antibiotikumokfájdalomcsill aPítók

antivirális készítmények

Új te rm é ke i n k 
társáll Atok
s z á már A

Belfer 100 mg/ml oldatos injekció
Vashiány és vashiányos 
vérszegénység kezelésére, 
megelőzésére, kutyától a lovakig.

anyagforgalomra ható szerek

APOMORPHIN HCL
Apomorphin tartalmú 
hánytatószer kutyáknak

anyagforgalomra ható szerek

Biofel PCH vakcina A.U.V.
Macskák aktív immunizálásra.

vakcinák Biocan Novel Puppy vakcina A.U.V.
Kutyák aktív immunizálása 6 hetes 
életkortól: 
a szopornyica vírus okozta elhuillás és 
klinikai tünetek megelőzése. 

vakcinák

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bep1-lidobel-20-mg-ml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/chanel2-clinacin-25mgml-belsoleges-oldat-22ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela154-belfer-100-mgml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekegyeb-gyogyszer/wdt2-apomorphin-hcl-5-mgml-injekcio-5x1-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov24-biofel-pch-vakcina-1-adag
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biocpuppy-biocan-novel-puppy-vakcina-1-adag
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FÉLE HATÓANYAG
A Z  E G Y E T L E N
S Z I N E R G I S T A
KOMBINÁCIÓBAN!

MARBOGEN COMPLEX
OLDATOS FÜLCSEPP KUTYÁK SZÁMÁRA A.U.V.

KÜ LSŐ HALLÓJÁR AT
GYU LL ADÁS K E Z E LÉ SÉ R E

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK 
HATÉKONY GYÓGYSZERE

KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V. 
ALPHADERM PLUS

FÉLE HATÓANYAG 
A Z  E G Y E T L E N 
S Z I N E R G I S T A 
KOMBINÁCIÓBAN!

MARBOGEN COMPLEX
OLDATOS FÜLCSEPP KUTYÁK SZÁMÁRA A.U.V.

KÜ LSŐ HALLÓJÁR AT 
GYU LL ADÁS K E Z E LÉ SÉ R E

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK
HATÉKONY GYÓGYSZERE

KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V.
ALPHADERM PLUS

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekborgyogyaszati-keszitmenyek/alph1-alphaderm-plus-30-ml-hu
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/marb10-marbogen-complex-10-ml-atithu
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5 mg /20 mg /100 mg         kapszula kutyák és macskák részére
Viroplazin

NEM CSAK 
A PARVOVÍRUS ELLEN 
hatékony!

Napi 2 kapszula gátolja a vírusok osztódását

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets
Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
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"Az eredmények 
minden várakozást felülmúltak"
Áttörés a vírusfertőzések kezelésében!
A leggondosabban megválasztott tartási 
körülmények és alapos vakcinázás mellett 
is előfordulhatnak parvovírus fertőzések 
a kutyák között – ezzel sajnos a legtöbb 
tenyésztő és praktizáló állatorvosi is talál-
kozott már élete során.
A Parvovírus fertőzéssel szemben eddig 
nem létezett hatékony szájon át adha-
tó gyógyszer, az állatorvos csak a tüneti 
kezeléssel (folyadékpótlás, hányáscsilla-
pítók, gyulladáscsökkentők, stb.) tudta 
javítani a betegek állapotát – sajnos nem 
mindig sikerrel.
A Viroplazin kapszula erre a kérdésre 
nyújt hatékony megoldást. A Budaörsi 
állatmenhelyen végigsöprő járvány során 
azt vizsgálták, hogyan változik a Parvoví-
rusos bélgyulladásban szenvedő kölykök 
túlélési esélye, ha a tüneti kezelést kiegé-
szítik Viroplazinnal?
Az eredmények minden várakozást felül-
múltak: azok a kölykök, amelyek Viropla-

zint is kaptak, kivétel nélkül túlélték a 
parvo fertőzést. – a másik csoportban 
ugyanakkor a 21 kölyök közül 9 állatot 
nem sikerült megmenteni, a leggondo-
sabb kezelés ellenére elhullottak. Parvo-
vírus fertőzés esetén tehát a Viroplazin 
100%-os hatékonyságáról beszélhetünk, 
míg hagyományos kezeléssel 40% felett 
volt az elhullás!
Hasonlóan meggyőző eredményeket si-
került elérni a macskavírusok – panle-
ukopenia, Calicivírus és a macskanátha 
kezelésében is. A Viroplazin kapszula je-
lentősen javította a gyógyulási arányt, és 
lerövidítette a gyógyulási időt a macskák 
körében is.
A Viroplazin kapszulát naponta kétszer 
kell alkalmazni 3-5 napon keresztül, szá-
jon át.
A kapszula nyitható, tartalmát az állat 
táplálékába vagy ivóvizébe keverve is be 
lehet adni.

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
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Források: • Day MJ. Vaccine effects: fact and fiction. Vet. Microbiol., 2006; 117: 51-58. • Grun JL, Maurer PH. Different T helper cell subsets elicited in mice utilizing two different adjuvant vehicles: the role of en-
dogenous interleukin 1 in proliferative responses. Cell Immunol., 1989; 121: 134–145. • Hu KF, Lovgren-Bengtsson K, Morein B. Immunostimulating complexes (ISCOMs) for nasal vaccination. Adv. Drug Deliv. Rev., 
2001; 51: 149–159. • Marrack P, McKee AS, Munks MW. Towards an understanding of the adjuvant action of aluminium. Nat Rev Immunol., 2009; 9: 287–293. • Soós T, Kulcsár G, Lőrincz M. Állatorvosi vakcinológia. 
In MÁOK, 2017. • Tizzard I. Veterinary Immunology. 10th edition In Elsevir, 2016. • Tóth R, Mészáros I, Farsang A, Zádori Z. Az állatorvosi vakcinák adjuvánsainak hatásmechanizmusai. MÁL., 2016; 138: 30–46.

A VAKCINÁZÁS 
IMMUNOLÓGIÁJA 
RÖVIDEN - 1.rész

Az emberiséget már régóta foglalkoztat-
ja a járványok kialakulásának megelőzé-
se, melynek egyik lehetséges módja a 
vakcinázás. Jenner 1796 májusában im-
munizált először sikeresen feketehimlő 
ellen, a védőoltások használata mégis a 
XX. században terjedt el széles körben.
Az állatorvosi praxisban jelenleg számos 
fertőző ágens okozta megbetegedés 
ellen használatosak vakcinák, melyek 
közül kedvtelésből tartott állatok ese-
tében a parenterálian adott oltóanya-
gok váltak gyakorivá. A következőkben 
röviden bemutatjuk az általuk kiváltott 
védő hatás immunológiai hátterét. 

A vakcinák szerepe, hogy a természetes 
fertőzést imitálva az immunrendszert 
felkészítsék egy valós támadásra. Ily 
módon a megbetegedések ellen rend-
szerint a tünetek megjelenése vagy 
súlyossá válása előtt védelem alakul 
ki, melyet az immunológiai memória 
segít elő. Az immunrendszer két részre 
osztható, melyek a szervezetben szo-
rosan együttműködnek. A veleszüle-
tett immunrendszer azokat a sejteket 
tartalmazza, melyek a kórokozókat, 
mint idegen és veszélyes anyagokat 

nem specifikus módon elpusztítják. 
A hatásuk azonnali és a kórokozó fel-
ismerésétől független, így ezek kap-
csán klasszikus értelemben memó-
ria kialakulásáról nem beszélhetünk. 
A szerzett immunrendszert a limfoci-
ták képviselik, amelyek működéséhez 
időre van szükség (a specifikus elle-
nanyagok megjelenése 10-14 nap), 
ami ismételt expozícióval lerövidíthető 
(ellenanyag termelés már 3-4 naptól) 
a memóriasejtek kialakulása miatt. Az 
antigénre (a specifikus immunválasz 
termékeivel reagáló anyag) specifikus 
hatóanyagok jellegéből fakadóan a vak-
cinákat több csoportba lehet sorolni. 
A konvencionális oltóanyagok élő vagy 
inaktivált törzset, vagy az antigén egy 
részét tartalmazzák (Soós Tibor és mt-
sai., 2020).

A vakcinák esetében az immunválasz 
kialakulása az antigén, illetve az azt 
kifejező mikroorganizmusok legfonto-
sabb tulajdonságaitól függ, ezen belül 
pedig leginkább attól, hogy az osztó-
dásuk gazdasejtektől függő vagy sem.

Dr. Lőrincz Márta, Állatorvostudományi Egyetem Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

A teljes cikket itt olvashatja

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/783-a-vakcinazas-immunologiaja-roviden-1
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BIOCAN R: VESZETTSÉG ELLENI ALAP IMMUNIZÁLÁSRA. 
10 ADAGOS KEDVEZŐ ÁR/ÉRTÉK.

BIOCAN NOVEL DHPPI/L4R: A „NAGY KOMBI” VAKCINA, MELY NÉGY LEPTOSPIRA 
TÖRZS ELLEN IS VÉD!

BIOCAN NOVEL DHPPI/L4: KOMBINÁLT EMLÉKEZTETŐ OLTÁS, MELYBEN
NÉGY LEPTOSPIRA TÖRZS IS HELYET KAPOTT. 
IDEÁLIS VÁLASZTÁS AZ EMLÉKEZTETŐ OLTÁSOKRA

BIOCAN NOVEL PUPPY: ÚJ TÖRZSEK, FOKOZOTT IMMUNITÁS KEZDŐ OLTÁSKÉNT

BIOCAN C: BIOCAN CORONÁT A KUTYA CORONÁRA! 
HIÁNYPÓTLÓ TERMÉK KUTYÁK CORONAVÍRUS FERTŐZÉSE ELLEN.

Társállat rendelők 
számára, ha valami 
újdonságot keres

 A JÖVŐ 
VAKCINÁI!

A 2020-AS ÉVRE KÉRJE EGYEDI, 
SZERZŐDÉSES AJÁNLATUNKAT 
KERESKEDELMI KÉPVISELŐJÉTŐL! 

Biocan
N O V E L

R

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
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PESTORIN MORMYX
Vérzéses betegség és myxomatosis 
elleni aktív immunizálására

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

BELFER 100 mg/ml
Vashiány nemcsak 
malacokban 
fordulhat elő!
vash iány és vash iányos
vé rszegé nység keze lésé re

PESTORIN MORMYX
Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/werrft1-pestorin-mormyx-vakcina-1-adag
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela154-belfer-100-mgml-injekcio-100-ml
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BŐRFÉRGESSÉG KEZELÉSÉRE IS KUTYÁKBAN

HATFÉLE HATÁSERŐSSÉGBEN

A MOXICLEAR BIZTONSÁGOS.

SZÉLESKÖRŰ JÓVÁHAGYOTT JAVALLATOK

Moxiclear
K ü l s ő  é s  b e l s ő  p a r a z i t á k  e l l e n i  r á c s e p e g t e t ő  o l d a t

k u t y á k n a k ,  m a c s k á k n a k  é s  v a d á s z g ö r é n y e k n e k . 

NE ADJON 
ESÉLYT A 

DIROFILÁRIÁNAK!
AZ EGYETLEN
MOXIDEKTIN 

TARTALMÚ 
GENERIKUS 
SPOT-ON, 

GAZDASÁGOS 
KISZERELÉSBEN!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
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Innováció és megbízhatóság 
az állatorvosok szolgálatában

Uranoteszt®

Az érzékenység és specifikusság hasonló a laboratóriumi eljárásokhoz.

Hosszú lejárati idők (18 és 24 hónap között).

Diagnosztikai megbízhatóság karnyújtásnyira a klinikai állatorvosoktól, anélkül, 
hogy bonyolult módszerekbe vagy készülékekbe fektetnének.

Megoldás az állatorvosi igények széles skálájára

Összetett diagnosztika
FeLV-FIV | Parvo-Corona | Parvo-Corona-Giardia | Distemper-Adenovírus

Egyéb diagnosztikai tesztek
Ürülékdiagnosztika | Uranotest Corpo mintavételi tégely | Dermatofitózis 

| Dermatofitos | Vizeletanalízis | 2 AC, 11C, vizelet csík leolvasó

Egykomponensű tesztek
Dirofilaria | Panleucopenia Felina | Giardia | Immunoestatus Parvo

Szobahőmérsékleten tárolható: nem foglal helyet a hűtőben.

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu
Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=uranotest&instock=1
tel:+36301746908
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 PESTIGON RÁCSEPEGTETŐ OLDAT A.U.V. 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

BOLHA ELLEN

KULLANCS ELLEN

SZŐ      RTETŰ         ELLEN

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/nbk8-pestigon-spot-on-m-10-20-kg-1x
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu

RAKJUK ÖSSZE A MOZAIKOT
LABORATÓRIUMI ESETISMERTETÉS
Dr. Szaniszló Ferenc 

A beteg adatai: 7 éves, kan, keverék kutya. Kórelőzmény: polydipsia, 
polyuria. Fizikális vizsgálat: megnagyobbodott testtáji nyirokcsomók, 
enyhe dehydratio.

ÉRTÉKELÉS: 
Haematológia: A fehérvérsejtszám 
enyhén emelkedett és markáns ly-
mphocytosist mutat. Az egyidejű, 
jelentős lymphocytosis és neutope-
nia felveti a lymphoid leukemia, a 
csontvelőt is érintő lymphoma és 
az erlichiosis lehetőségét. Ha fi-
gyelbe vesszük a megemelkedett 
calcium koncentrációt is, akkor leg-
inkább a malignitási hypercalcae-
miával kísért lymphoma gyanúja 
lehet megalapozott.
Biokémiai profil: Az urea, a kre-
atinin és a foszfor értéke enyhén 

emelkedett. Ez a lelet a csökkent 
glomerulus filtrációs rátára utal. Az 
azotaemia típusát azonban csak a 
vizelet analízis értékelésével tudjuk 
megállapítani (lásd ott).A szérum 
totál calcium koncentráció jelen-
tősen emelkedett. Ennek gyakori 
oka a malignitási hypercalcaemia. 
A totál protein és a globulin kon-
centráció enyhén emelkedett. 
Globulin-szint emelkedés gyakran 
figyelhető meg kutyák lymphopro-
liferatív betegségeiben.

A teljes cikket itt olvashatja

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/785-rakjuk-ossze-a-mozaikot-laboratoriumi-esetismertetes
tel:+36301746908
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A Samsung fejlett képalkotó technológiájának köszön-
hetően elképesztően tiszta kép segítségével nagyobb 
biztonsággal hozhat klinikai döntéseket.

RENDKÍVÜLI KÉPMINŐSÉG 
A TISZTA KÉP ÉRDEKÉBEN

A PROFIK VÁLASZTÁSA

• Állatorvosi igényekhez szabott pro-
gramcsomag a hasi vizsgálatokhoz  és
állatorvosi
kardio-biometriás csomag

• Egyedülálló képminőség
• Innovatív, piacvezető  képjavító meg-

oldások
• Hatalmas vizsgálófej választék
• Teljesen magyar nyelven
• Szerviz háttér és support
• Humán területen piacvezető,

több mint 1000 eladott készülék  itthon
• Legjobb ár/érték arány
• Kimagasló megbízhatóság és tartósság,
• Csak eredeti Samsung alkatrészek.

 professzionális,

rozsdamentes acélvázas,

műanyag borítású 

két kivehető nyílásos

(szív) ultrahangos

 vizsgálóasztalt

HS30-as
ultrahang
vásárlásakor  

ajándékba 
adunk

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu

tel:+36301746908
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1

2

3

Új
Már elérhető
Total T4

Catalyst One™

Nagy pontosságú eredmények
Az Idexx száraz-technológiás 
biokémiai analizátor nagy pontosságú
eredményeket ad. A levett minták 
73%-a hibás. Az Idexx száraz-lemez 
technológiája segítségével még a hibás 
mintákból is pontos eredmény kapható.

Egyszerű munkamenet
Csak 3 lépés:
1. Vedd le a mintát!
2. Juttasd a mintát a teljes vér 
szeparátorba és forgasd meg!
3. Helyezd be a mintát és a kiválasztott 
tárakat vagy lemezeket az analizátorba!

Példátlan mélységű klinikai betekintés egy 
mintából már a betegvizsgálat során
Egy vizsgálati menetben, egy mintából a házi laboratóriumban széles
körű biokémiai- és elektrolitprofil készíthető mindössze 8 perc alatt. Mivel 
a lelet a betegvizsgálat során már rendelkezésre áll, sokkal jobb esély 
van arra, hogy a tulajdonos megértse kedvence állapotát és egyetértsen 
az alkalmazott kezeléssel. A folyamatosan bővülő vizsgálati körben már 
több, mint 30 paraméter mérhető, köztük olyan speciálisak is, mint a 
fruktózamin, a fenobarbitál vagy az UPC-arány.

1

2

3

Új
Már elérhető
Total T4

Catalyst One™

Nagy pontosságú eredmények
Az Idexx száraz-technológiás 
biokémiai analizátor nagy pontosságú
eredményeket ad. A levett minták 
73%-a hibás. Az Idexx száraz-lemez 
technológiája segítségével még a hibás 
mintákból is pontos eredmény kapható.

Egyszerű munkamenet
Csak 3 lépés:
1. Vedd le a mintát!
2. Juttasd a mintát a teljes vér 
szeparátorba és forgasd meg!
3. Helyezd be a mintát és a kiválasztott 
tárakat vagy lemezeket az analizátorba!

Példátlan mélységű klinikai betekintés egy 
mintából már a betegvizsgálat során
Egy vizsgálati menetben, egy mintából a házi laboratóriumban széles
körű biokémiai- és elektrolitprofil készíthető mindössze 8 perc alatt. Mivel 
a lelet a betegvizsgálat során már rendelkezésre áll, sokkal jobb esély 
van arra, hogy a tulajdonos megértse kedvence állapotát és egyetértsen 
az alkalmazott kezeléssel. A folyamatosan bővülő vizsgálati körben már 
több, mint 30 paraméter mérhető, köztük olyan speciálisak is, mint a 
fruktózamin, a fenobarbitál vagy az UPC-arány.

Ú j
M á r  e l é r h e t ő

progeszteron, 

Total T4, 

CRP,  SDMA

AJÁNDÉKBA 120 db

Chem 17-es kisrutin vizsgálathoz

BIZTOSÍTUNK FOGYÓANYAGOT!

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu

tel:+36301746908
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu

NOTFALL

s

Új és demó eszközök eladása!

MEX+1717 SCC 
nagy méretű céziumjodidos flatpanel, 
ajándék számítógéppel és szoftverekkel 
5 év garanciával a készlet erejéig!

MEX+1717 SGC  
nagy méretű gadolínium oxiszulfidos flatpanel, 
ajándék számítógéppel és szoftverekkell 
5 év garanciával a készlet erejéig!

Az azonos típusú  demóeszközökre további 5 % kedvezményt adunk! 
(csak az adott darabokra a készlet erejéig)

MOST CSAK 
6 400 000 FT + ÁFA

MOST CSAK 
6 000 000 FT + ÁFA

A KÉSZLET EREJÉIG, 
RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

tel:+36301746908
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Dr. Geőcze Zoltán
aomuszer@alpha-vet.hu
+36(30) 174-6908

Bővebb információért forduljon 
bizalommal kollégánkhoz!

• A kontakt nélküli hőmérő
a homlokon történő méréshez
alkalmas

• A műszer a homlok által
kibocsátott hő segítségével
méri a testhőmérsékletet

• Üzemeltetése egyszerű,
higiénikus, megbízható
és rendkívül pontos

• A termék használója
egy másodpercen és
gombnyomáson belül
pontos eredményt kap

Gyors, érintésmentes 
testhőmérséklet ellenőrzés 

homlokon Infravörös 

hőmérővel

1 
 sec

tel:+36301746908
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Pozitív, megbízható eredményeket biztosít, és várhatóan továbbra is számos fizioterapeuta ál-
tal alkalmazott napi kezelési módszer marad. A THYSOL összeállt az állatorvosokkal, hogy kifej-
lesztett egy robusztusabb szalagot, kifejezetten az állatokra való felhasználásra, ugyanazokat 
az eredményeket adva, mint az emberi variáns, a CureTape®. A VetkinTape® fejlesztése a házon 
belüli gyártási és K + F-létesítmények révén volt lehetséges.
A gyakorlatban láttuk, hogy a VetkinTape® használható az alábbiak segítésére:
1.  Sérült izmok - a szalag felemeli a bőrt a mögöttes szövetekből. Ez csökkentheti a fájdalmat, és a vér-

keringés előmozdításával elősegíti a duzzanat csökkentését a sérült izom véráramának fokozásával.
2.  Biomechanikai diszfunkció - a szalag a mozgástartomány korlátozása nélkül nyújt támogatást és sta-

bilitást.
3.  Posturalis diszfunkció - a szalag javítja a proprioceptív visszacsatolást a területre, ezáltal segítve az

izmok átképzését a helyes testtartás fenntartása érdekében.

Veterinary 
Kinesiologiai 
Tapasz

VETKINTAPE® HASZNÁLATA:
• Aktiválja a vér és a

nyirokcserét.
• A biomechanikai

diszfunkció kezelése.

• Fájdalommentesítés.
• A fascia és az izmok

befolyásolása.
• A hegek kezelése.
• Sérülések és gyulladások.

• Az izom- és izomrendszeri
sérülések kezelése.

• Az izomfunkció javítása.
• A posztális diszfunkció

kezelése.

ÚJ

A Z  O R V O S I  TA P I N G  E L I S M E R T  É S 
N E M Z E T K Ö Z I L E G  E L F O G A D O T T  M Ó D S Z E R 

A  F I Z I O T E R Á P I Á S  K L I N I K Á K B A N 
É S  A  K Ó R H Á Z A K B A N  V I L Á G S Z E R T E ! 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu

tel:+36301746908
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Háromszoros védelem*
Bolha és kullancs elleni védelem

Tüdő- és szívférgesség megelőzése

Orsó- és kampósférgek elleni kezelés

SZÍVFÉRGESSÉG 
ELLEN IS!*

Jobb élet a TRIO-val
Együtt többre megyünk!

Bolhafertőzöttség Kullancsfertőzöttség Szívférgesség megelőzése Tüdőférgesség megelőzése Kampósférgesség Orsóférgesség

®

sarolaner/moxidektin/pirantel

C
A
SI
T1
7/
0
2.
20

*Bolha- és kullancsfertőzések kezelésére (C. felis és C. canis, I. ricinus, I. hexagonus, D. reticulatus és R. sanguineus); gyomor-, bélrendszeri orsóférgek és kampósférgek okozta fertőzések kezelésére (T. 
canis, A. caninum, T. leonina és U. stenocephala), illetve tüdő- és szívférgesség megelőzésére (Angiostrongylus vasorum, Dirofilaria immitis).

Simparica Trio rágótabletta kutyák számára 1,25–2,5 kg; Simparica Trio rágótabletta kutyák számára >2,5–5 kg; Simparica Trio rágótabletta kutyák számára >5–10 kg; Simparica Trio 
rágótabletta kutyák számára >10–20 kg; Simparica Trio rágótabletta kutyák számára >20–40 kg; Simparica Trio rágótabletta kutyák számára >40–60 kg

Javallat: Külső és belső élősködőkkel fertőzött, vagy a vegyes fertőzésnek kitett kutyák számára. Az állatgyógyászati készítmény alkalmazása kizárólag abban az esetben ajánlott, amikor kullancsok, bolhák, valamint gyo-
mor-bélrendszeri fonálférgek elleni kombinált kezelés szükséges. Az állatgyógyászati készítmény egyidejűleg hatékony a szívférgesség és az angiostrongylosis megelőzésében. Ektoparaziták: Kullancsfertőzések kezelésére. 
Az állatgyógyászati készítmény azonnali és tartós kullancsölő hatással bír 5 héten át az Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus és Rhipicephalus sanguineus ellen és 4 héten át a Dermacentor reticulatus ellen;  
Bolhafertőzések kezelésére (Ctenocephalides felis és Ctenocephalides canis). Az állatgyógyászati készítmény azonnali és tartós bolhaölő hatással bír új fertőzések esetén 5 hétig; Az állatgyógyászati készítmény a 
bolhacsípés okozta bőrgyulladás (FAD) elleni kezelési stratégia részeként alkalmazható. Gyomor-bélrendszeri fonálférgek: Orsóférgek és kampósférgek okozta fertőzések kezelésére: Toxocara canis nem ivarérett (L5) 
és ivarérett kifejlett férgek; Ancylostoma caninum L4 lárvák, nem ivarérett (L5) és ivarérett kifejlett férgek; Toxascaris leonina kifejlett férgek; Uncinaria stenocephala kifejlett férgek. Egyéb fonálférgek: Szívférges-
ség megelőzésére (Dirofilaria immitis); Angiostrongylosis megelőzésére a nem ivarérett (L5) kifejlett Angiostrongylus vasorummal való fertőzöttség csökkentésével. Ellenjavallat: Nem alkalmazható a hatóanyaggal/
hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Adagolás: Szájon át történő alkalmazásra. A tabletták eleséggel és a nélkül is beadhatók. Az állatgyógyászati készítményt a sarolaner 1,2–2,4 
mg/kg, a moxidektin 0,024–0,048 mg/kg és a pirantel 5–10 mg/kg dózisában kell alkalmazni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Nem értelmezhető. Különleges tárolási előírások: 30°C 
alatt tárolandó. Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Ezt az állatgyógyászati készítményt csak az EXP után feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A forgalomba hozatali engedély 
jogosultja: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM; Helyi képviselet: Zoetis Hungary Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. A forgalomba hozatali engedély 
száma: EU/2/19/243/001-018; Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Zoetis Hungary Kft. képviselőjét. Lezárás dátuma: 2020.02.18.

pirantel (embonát) (mg)
12,5
25
50

100
200
300

moxidektin (mg)
0,06
0,12
0,24
0,48
0,96
1,44

sarolaner (mg)
3
6

12
24
48
72

Simparica Trio rágótabletta
1,25–2,5 kg közötti kutyák számára
>2,5–5 kg közötti kutyák számára
>5–10 kg közötti kutyák számára
>10–20 kg közötti kutyák számára
>20–40 kg közötti kutyák számára
>40–60 kg közötti kutyák számára

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=simparica%20trio&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=simparica%20trio&skat=372
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Hallottad? 
A kutyák fülgyulladására van egy egyszerű megoldás.

Csak
egyszeri

kezelés.

Kényelmes és praktikus 
állatorvos által végzett egyszeri kezelés.zelés.

Neptra oldatos fülcsepp kutyák részére, 1,5 ml
Hatóanyagok: fl orfenikol 16,7 mg/ml, terbinafi n-hidroklorid 16,7 mg/ml, ami megfelel 14,9 mg terbinafi n bázisnak/ml, mometazon-furoát 2,2 mg/ml.
Javallatok: Kutyák kevert, fl orfenikolra érzékeny baktériumok (Staphylococcus pseudointermedius) és terbinafi nra érzékeny gombák (Malessezia pachydermatis) okozta akut külső hallójárat 
gyulladásának vagy visszatérő fülgyulladás fellobbanásának kezelésére. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható dobhártya perforáció, kutyákon generalizált demodikózis esetén. Nem alkalmazható vemhes 
vagy tenyészállatokon. Adagolás: Fülészeti alkalmazásra. Egyszeri kezelés. Az ajánlott adag egy egyadagos fl akon (1 ml oldat) fertőzött fülenként. A maximális klinikai válasz nem észlelhető a kezelést 
követő 28 napig. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Németország
Helyi képviseletét. Bayer Hungária Kft.
Tk.sz.: Neptra oldatos fülcsepp kutyák részére: EU/2/19/246/001-003; 

ÚJDONSÁG!
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Gyulladás-
csökkentő
(mometazon-furoát)

Gomba-
ölő
(terbinafin-hidroklorid)

Anti-
bakteriális
(florfenicol)

BANEHA2002_Bayer_Neptra_A4_hirdetes_v1.indd   1 2/17/20   1:54 PM

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=neptra&skat=372
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CSAK
CSÖPPENTSD RÁ!

AZ ELSŐ
SZEMCSEPP

KUTYÁK
HÁNYTATÁSÁRA

CLEVOR® 30MG/ML SZEMCSEPP KUTYÁK SZÁMÁRA

Hatóanyaga: Ropinirol. Javallat: Hányás kiváltására kutyákban. Adagolás: A Clevor®-t a szembe kell juttatni, 
céldózisa 3,75mg/m2, ami megfelel 1-8 cseppnek a kutya testsúlyától függően. Ellenjavallat: Központi idegrendszeri 
tompultság, görcsök vagy más tünetekkel járó neurológiai problémák; hypoxia, dyspnoe vagy garatreflexek hiánya; 
éles idegentestek, korrozív anyagok, illóanyagok vagy szerves oldószerek elfogyasztása esetén; hatóanyaggal vagy 
más segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Mellékhatások: Nagyon gyakori: Átmeneti enyhe vagy közepes 
szemkipirulás, váladékozás, harmadik szemhéj előesése és blepharospasmus, átmeneti enyhe letargia és megnövekedett 
szívfrekvencia. Tekintse meg részletes tájékoztatásért az SPC-jét. Használata vemhesség vagy laktáció során: Nem 
javasolt. Kölcsönhatás más gyógyszerekkel: Dopamin antagonisták, nyugtatók és más gyógyszerek hányáscsillapító 
tulajdonságokkal csökkenthetik a ropinirol hatékonyságát. Jogi helyzet: Vényköteles állatgyógyászati készítmény. További 
információk: Orion Pharma Animal Health, Orion Corporation, Espoo, Finnország.

Irodalom:
1. Millan, MJ et al. J Pharmacol Exp Ther 303 (2002), doi:10.1124/jpet.102.039867.
2. Suokko, M et al. Vet Rec (2019), doi:10.1136/vr.104953.

Amikor a kutyák valami potenciálisan mérgező vagy 
ártalmasat lenyelnek, gyorsan kell cselekednünk. 
A Clevor® egy rendkívül szelektív hánytatószer, 
a hatás gyorsan alakul ki és a hányás rövid ideig 
tart. A kényelmes, egyszer használatos cseppentő 
egy injekció nélküli kezelést biztosít bármilyen 
méretű kutya számára.

Próbáld ki és szerezz új barátokat.

Orion Pharma Kft.
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Tel.: +36 1 8863015

Clevor_adv_press_A4.indd   1 2020. 01. 31.   11:03

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/orion58-clevor-30-mgml-szemcseppoldat-3x06-ml
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Egyetlen, havi adagolású
rágótablettában a legszélesebb

védelem az élősködők ellen.

EGGYEL
A LEGTÖBB 

ELLEN

ÚJ INDIKÁCIÓ 2019 ÓTA

Szőrtüszőatka

Ostorféreg

Kampósfejű féreg

Orsóféreg

Szívféreg

Kifejlett bolha

Kifejlett kullancs

Rühatka

Tüdőféreg

Szemféreg

Egyetlen, havi adagolású
rágótablettában a legszélesebb

védelem az élősködők ellen.

EGGYEL
A LEGTÖBB 

ELLEN

ÚJ INDIKÁCIÓ 2019 ÓTA

Szőrtüszőatka

Ostorféreg

Kampósfejű féreg

Orsóféreg

Szívféreg

Kifejlett bolha

Kifejlett kullancs

Rühatka

Tüdőféreg

Szemféreg

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=nexgard%20spectra&skat=372
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GONDTALANUL ÉS MAGABIZTOSAN AZ EGÉSZ ÉVBEN

EGYETLEN ízletes puha 
rágótablett a...

…és a legfőbb élősködők elleni
védelem pipa! 

› amit szeretnek
a kutyák

› ami havi adagolású

› amiből világszerte több
mint 70 millió tablett át 
adtak már el1

› amit szeretnek 
a kutyák

›

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=nexgard%20spectra&skat=372
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BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG
A LEGFŐBB ÉLŐSKÖDŐK ELLEN

Minden hónapban 1 tablett a Spectra
és a gond a teljes évre meg van oldva!

Ostorféreg

Kifejlett  bolha

Orsóféreg

Kifejlett  kullancs

Kampósfejű féreg

Tüdőféreg

Rühatka

Szívféreg

Szőrtüszőatka

Szemféreg

ÚJ INDIKÁCIÓ 2019 ÓTA

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=nexgard%20spectra&skat=372
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MEGBÍZHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS

› Megbízható aktí v hatóanyagok: afoxolaner és milbemicin-oxim

› Prakti kus havi tablett ás adagolás: ideális dózissal és megfelelő gyakorisággal a gyors,
eredményes és tartós hatásért az egész évben

› Bizonyított an biztonságos:
– Kölyök- és felnőtt  kutyák számára 8 hetes kortól és 2 kg-os súlytól
– MDR1 gén-defektusos collie-k számára2

EGÉSZ ÉVBEN TEGYÜNK
AZ ÉLŐSKÖDŐK ELLEN!

› A melegedő időjárás miatt  a bolhák és a kullancsok egyre
hosszabban találhatók meg aktí van a szabadban3, 4, 6

› Az éghajlat változásával új élősködők, például a bizonyos repülő
rovarok által terjesztett  szívférgek és szemférgek is egyre több 
helyen vannak jelen3,4,6

› A gyakoribb közös utazások a háziállatokkal ugyancsak elősegíti k
az élősködők új helyeken történő megjelenését3,4,6

Minden hónapban 1 tablett a Spectra
és a gond a teljes évre meg van oldva!

 Macskák  Kutyák  Emberek  Vadon élő állatok

Jelentett  szemférges
esetek Európában

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=nexgard%20spectra&skat=372
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AJÁNLD A NEXGARD 
SPECTRÁT MÉG MA: 
EGGYEL A LEGTÖBB 
ELLEN

Világszerte több 
mint 70 millió eladott  

tablett ával¹

70
MILLIÓ

Biztonságosan
adható már

8 hetes kortól és 
2 kg-os súlytól

Ízletes 
rágótablett a 

havonta egyszer

A szájon át adható 
kategóriában az 

élősködők legszélesebb 
spektrumát fedi le

2–3.5 kg >3.5–7.5 kg >7.5–15 kg >15–30 kg >30–60 kg*

*60 kg feletti   súlyú kutyák esetén a rágótablett ák megfelelő kombinációban alkalmazandók.

AJÁNLD A NEXGARD 

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=nexgard%20spectra&skat=372
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NEXGARD SPECTRA 9 mg / 2 mg// 19 mg / 4 mg // 38 mg / 8 
mg // 75 mg / 15 mg // 150 mg / 30 mg rágótabletta kutyáknak 
2–3,5 kg// >3,5–7,5 kg// >7,5–15 kg// >15–30 kg// >30–60 kg; 
Hatóanyag(ok): Afoxolaner (mg): 9,375//18,75// 37,50// 75,00 
// 150,00, Milbemicin-oxim (mg): 1,875 // 3,75// 7,50// 15,00// 
30,00; Javallatok: Kutyák bolha- és kullancsfertőzéseinek 
kezelésére, amikor egyidejűleg a szívférgesség megelőzése 
(Dirofilaria immitis lárvák), az angiostrongylózis (a kifejletlen 
felnőtt (L5) és a kifejlett Angiostrongylus vasorum szintjének 
a csökkentése), thelaziózis (felnőtt Thelazia callipaeda) és/
vagy a gyomor-bélrendszeri féregfertőzések kezelése is 
javallt. Kutyák bolhafertőzéseinek (Ctenocephalides felis 
és C. canis) kezelésére 5 héten át tartó hatással. Kutyák 
kullancsfertőzéseinek kezelésére (Dermacentor reticulatus, 
Ixodes ricinus,  Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus) 
4 héten át tartó hatással.  A bolháknak és kullancsoknak meg 
kell tapadniuk a gazdaállaton és el kell kezdeniük táplálkozni 
ahhoz, hogy a hatóanyaggal érintkezésbe kerüljenek. 
A gyomor-bélrendszeri fonálférgek kifejlett alakjaival 
történő fertőzések kezelésére a következő fajok esetében: 
orsóférgek (Toxocara canis és Toxascaris leonina), kampósfejű 
férgek (Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense és 
Ancylostoma ceylanicum) és ostorféreg (Trichuris vulpis). 
A demodikózis (Demodex canis) kezelésére.A Sarcoptes 
rühösség (Sarcoptes scabiei var. canis) kezelésére. Havi 
rendszerességgel alkalmazva a szívférgesség (Dirofilaria immitis 

lárvák) megelőzésére. Havi rendszerességgel alkalmazva az 
angiostrongylózis megelőzésére (a kifejletlen felnőtt (L5) és a 
kifejlett Angiostrongylus vasorum férgekkel való fertőzöttség 
szintjének a csökkentése által). Havi rendszerességgel 
alkalmazva a thelaziózis (felnőtt Thelazia callipaeda szemféreg 
által okozott fertőzés) kialakulásának megelőzésére. 
Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy 
bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 
Adagolás: Az állatgyógyászati készítményt 2,50–5,36 mg/
testtömeg kg afoxolaner és 0,50–1,07 mg/ testtömeg kg 
milbemicin-oxim adagban kell alkalmazni. É.e.ü.v.i.: A blisztert 
a külső csomagolásban kell tartani a fénytől való megóvás 
érdekében. Engedélyes: MERIAL 29 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon, Franciaország.

Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa 
el a használati utasítást, vagy kérdezze a Boehringer 
Ingelheim képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH 
& CoKG Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, 
Lechner Ödön fasor 6., ah.hu@boehringer-ingelheim.com . 

Tk.sz.: EU/2/14/177/002// EU/2/14/177/005// EU/2/14/177/008// 
EU/2/14/177/011// EU/2/14/177/014//.

Referenciák
1. Boehringer Ingelheim adatbázis; 2. NexGard SPECTRA. CVMP assessment report, 2014, elérhető: www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-
report/nexgard-spectraepar-public-assessment-report_en.pdf; 3. ESCCAP. Guideline 01. Worm control in dogs and cats (3rd ed.), 2017; 4. ESCCAP. 
Guideline 03. Control ectoparasites in dogs and cats (6th ed.), 2018; 5. Sykes RA, Makiello P. J Pub Health 2016; 39:74–81; 6. Beugnet F, Chalvet-
Monfray K. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 2013; 36:559–66.

Reklámanyag lezárási dátuma: 2020. február, RCV-PET-0013-2020
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Új termékeink hAszonállAtok számárA

a n t i P a r a z i t i k u m o k
Parofor Crypto 140.000 NE/ml
Az állományban diagnosztizált 
Cryptosporidium parvum okozta 
okozta hasmenés előfordulásának 
csökkentésére, megelőzésére.

Levaveto 750 mg/g
Sertés orsóféreg 
(Ascaris suum L3, L4 
L5 és érett alakok) 
fertőzés kezelésére.

antiPar a zitikumok

Belfer 100 mg/ml
Vashiány és vashiányos 
vérszegénység kezelésére, 
megelőzésére, kutyától a 
lovakig.

anyagforgalomra 
ható szerek

Gyulladáscsökkentők
Meganyl 
Fájdalom, láz és gyulladás 
csökkentésére

Agra Air
Légúttisztító növényi kivonatok 
illó olajokkal baromfi és sertés részére.
Minden olyan esetben, amikor az 
állományban légzőszervi probléma 
és tüsszögés jelentkezik.

ta k a r m á n y k ieGészítők

Versal Liquid 
Pozitív hatással van az 
állatok emésztésére és 
stabilizálja a gyomor-bél 
traktusukat.

ta k a r m á n y k ieGészítőkta k a r m á n y k ieGészítők
ZEN nyalótömb 
Segíti az állatokat a növekedés 
kritikus fázisaiban.
Segít megelőzni a légzőszervi 
problémák előfordulását erősíti 
az állatok immunrendszerét.

Alphaflorosol 
100 mg/ml oldat 
Házityúk florfenikolra 
érzékneny E. coli 
fertőzéseinek kezelésére.
Sertések légzőszervi 
megbetegedésének 
kezelésére. 

a n t i b i o t i k u m o k

h o r m o n k é s z í t m é n y

Fertigest
szarvasmarha, ló, sertés, 
házinyúl részére
Ivarzás szinkronizálásra,
Termékenységi zavarok 
kezelésére

a n t i b i o t i k u m o k
TAF 25% 
belsőleges oldat 
Házityúk (broiler 
csirke) tiamfenikolra 
érzékeny kórokozók 
okozta fertőzések 
gyógykezelésére.

altató, nyugtató szerek

Nalgosed 10 mg/ml
Fájdalomcsillapító, kombinációban 
nyugtatásra, anaesztéziára.
Nem minősül kábítószernek!

K3 vitamin  injekció 50 ml
Vérzéscsillapítás, vérzéses diathézisek 
májelégtelenség.

vi t a m i n o k

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela154-belfer-100-mgml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=parooral&instock=0
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/szb2109-taf-25-belsoleges-oldat-1-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phpk0054-alphaflorosol-100-mgml-oldat-1-l-hu
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekhormon-keszitmenyek/vetph7-fertigest-0004-mgml-injekcio-5x20-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/syva2-meganyl-50-mgml-oldatos-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/biov40-nalgosed-10-mgml-injekcio-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/kvitamin50-k3-vitamin-injekcio-50-ml
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/zag16-agra-air-1-liter
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/2sahu7k-versal-liquid-30-kg
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BIOVETA 
A JÖVŐ VAKCINÁI! 
HA VALAMI ÚJDONSÁGOT 
KERESEL.

Biobos Respi 2: Előzd meg a borjúkori tüdőgyulladásokat!

Biobos Respi 3: Ne adj esélyt a bakteriális tüdőgyulladásnak!

Biobos Respi 4: A BVD fertőzésnek kitett állományok vakcinája!

A TELEPI HELYZETHEZ IGAZÍTOTT VÉDELEM 

Biobos IBR marker Live: Egyetlen adag, kényelmes használat!

Biobos IBR marker inact.: Nem terjed tovább az állományban!

Trichoben vakcina A.U.V.: A vakcina, amely gyógykezelésre is alkalmas!

HA MENTESÍTÉS, AKKOR BIOBOS IBR VAKCINÁK!

A Biobos vakcinákat egyszerűen beszerezheted: a vevőszolgálaton, képviselőd útján, 
de online is, az alphaportal.hu webáruházban.

RENDELD MEG A LEGEGYSZERÜBBEN...

A Bioveta által gyártott Biobos vakcinák 
megfelelnek a legkorszerűbb technológiai és 
terápiás elvárásoknak

Bizonyosak vagyunk abban, hogy 
oltóanyagsorunk tagjai beilleszthetők az 
általad alkalmazott vakcinázási programba.

VIGYÁZUNK  AZ ÁLLATAIRA!

A TELEPI HELYZETHEZ IGAZÍTOTT VÉDELEM
BORJAKNAK ÉS FELNŐTT ÁLLATOKNAK

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biobos&instock=1
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Klórtetraciklinre érzékeny mikro-
organizmusok okozta fertőzések 
gyógykezelésére

KLORINVET GRANULAR

Sertések doxiciklinre érzékeny 
actinobacillus pleuropneumo-
niae okozta tüdő- és mellhár-
tyagyulladásának gyógykeze-
lésére

KARIDOX

M. hyopneumonae által okozott 
enzoociás pneumónia, Clostridi-
um perfringens okozta elhalásos 
bélgyulladás gyógykezelésére.

PW LYNCO 400 MG/G

Légzőszervi és enterális 
fertőzések kezelésére

PHARMASIN 100 MG/G

COLIPHYL
Sertés kolisztinre érzékeny, nem 
invazív E. coli okozta emész-
tőszervi fertőzések kezelésére 
és metafilaxisára. 

TILMOVET 250 mg/ml
Légzőszervi és légúti fertőzések 
kezelésére és megelőzésre, 
amennyiben a betegséget 
állományszinten 
diagnosztizálták.

BELACOL 24% LIQUID
Borjú, sertés és házityúk enterá-
lis E. coli fertőzéseinek kezelé-
sére, ivóvízbe vagy tejpótlóba 
keverve.

DOXYLIN
Doxiciklin borjú és sertés légúti 
fertőzéseinek kezelésére

TYLOGRAN
Tilozin légúti mycoplasma 
fertőzések kezelésére, Clostri-
dium perfringens okozta 
bélgyulladás kezelésére

VÁLASSZA 
A JÓL BEVÁLT 
MINŐSÉGET
antibiot ikum 
aján latunkka l !

https://www.alphaportal.hu/termekek/huv1-tilmovet-25-oral-sol-960-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/coli-px-coliphyl-2-4-mne-gyogypremix-10-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/bel155-belacol-24-liquid-1-liter
https://www.alphaportal.hu/termekek/doph7-doxylin-50-wsp-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/lynco-pw-lynco-400-mgg-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv7-pharmasin-10-gyogypremix-5-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=klorinvet%20granular&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phw4-karidox-125-mg-premix-25-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=tylogran&skat=372
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ALPHALBEN

NOVACIDOL

SCABATOX

Juhok légynyüvességének, 
rühösségének, tetvességének, 

paklincsosságának a 
kezelésére és megelőzésére

Széles spektrumú 
antiparazitikum.
Kényelmes 
használat, tejtermelő 
állományoknak is!

Ektoparaziták 
(rühatka, szőrtüszőatka, 
kullancs, tetvek, 
paklincsok) okozta 
fertőzés kezelésére.

RUMENIL
Tejtermelő állományoknak is!

Krónikus májmételykór kezelésére, 
fertőző galandféregízek eliminálására.

Antiparazitikum ajánlatunk
Tavaszi féreghajtás?

A termékre 
kattintva 
megrendelheted

https://www.alphaportal.hu/kartevok-elleni-szerekbiocid/un02-novacidol-60-konc-1-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/chru5-rumenil-5-l
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/chru5-rumenil-5-l
https://www.alphaportal.hu/kartevok-elleni-szerekbiocid/un02-novacidol-60-konc-1-liter
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=scabatox&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=scabatox&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=alphalben&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=alphalben&skat=372
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ÁLLOMÁNYBAN DIAGNOSZTIZÁLT 
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM
OKOZTA HASMENÉS ELŐFORDULÁSÁNAK 
CSÖKKENTÉSÉRE, MEGELŐZÉSÉRE

Parofor CRYPTO 

Hatóanyag: paromomicin

Kiszerelés: 1 liter

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=parofor%20crypto&instock=0
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VITAPOL
Antimast

HUMINSAVAS 
MIKROELEM 
ELŐKEVERÉK 
takarmányba keveréshez

Csökkenti 
a tej szomatikus sejtszámát
Lábvég problémák, Mortellaro-féle 
betegség csökkentésében hatékony

www.alphafeed.hu Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/org40-vitapol-antimast-25-kg
https://www.alphafeed.hu/
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A szarvasmarhatartás legnagyobb költ-
ségtétele a takarmányozás, ugyanak-
kor a kellő szintű tej- és hústermelés a 
genetika mellett döntően a szakszerű 
táplálóanyag ellátás függvénye. Az ál-
latokkal rendkívül sokféle takarmányt 
etethetünk, azonban a technológiai és 
gépesítési szempontok miatt egy idő-
ben viszonylag kevés takarmányfélesé-
get használunk, azt azonban huzamos 
ideig (szilázs, szenázs, szénafélék, ab-
raktakarmány). Ha bármelyik összetevő 

minősége kifogásolható, az étvágy, és 
vele együtt a termelés csökken. Ezt a 
monodiétát állataink előbb utóbb meg-
unják, a felvett takarmány mennyisége 
nem éri el a magas termelés fenntar-
tásához szükséges napi mennyiséget.

Új takarmány-kiegészítőnkkel ezt a 
problémát kívánjuk megoldani. A ter-
mékünk illat és ízfokozó, ízesítő takar-
mány adalék, huminsavakkal kiegészít-
ve. A készítmény elfedi a kellemetlen 
ízeket, szagokat, emellett mikroeleme-
ket és immunállapot javító anyagokat 
juttat a szervezetbe. Ezáltal elérhetjük, 
hogy állataink szívesen elfogyasszák a 
napi adagjukat.

ÚJ TAPASZTALATOK 
AZ UPPETAPOL 
FELHASZNÁLÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN

A teljes cikket itt olvashatja

UPPETAPOL
Illat és ízfokozó ízesítő
takarmány adalék,
huminsavakkalÚJ

ÚJ

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25kg
netto:

ÚJ TAPASZTALATOK
AZ UPPETAPOL
FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN

UPPETAPOL
Illat és ízfokozó ízesítő 
takarmány adalék, 
huminsavakkal

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25kg
netto:

ÚJ Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/org42-uppetapol-25-kg
https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/788-uj-tapasztalatok-az-uppetapol-felhasznalasavalk-apcsolatban
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„Méréssel a világ megismerhető”

ÉLELMISZER- 
MIKROBIOLÓGIAI 

VIZSGÁL ATOK

A Phylaxia Labor Kft. 2019-ben alakult. Munkatársaink klinikai és mikrobiológus 
szakállatorvosok, biológusok, akik évtizedes tapasztalattal rendelkeznek élelmi-
szerek, takarmányok, vizek, klinikai minták mikrobiológiai és szerológiai vizsgála-
tában, illetve állategészségügyi tanácsadásban. Működésünk az MSZ EN ISO/IEC 
17025:2018 előírásai szerint dokumentált, akkreditációnk a közeljövőben várható.
Vizsgálatokkal és mintaküldéssel kapcsolatos információkért forduljon a  
www.phylaxialabor.hu weboldalunkon megadott állatorvosokhoz! Elérhetőek 
telefonon vagy E-mailban is!
Szolgáltatásaink:
Élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok
Az élelmiszerekben gyakrabban előforduló kórokozó és indikátor baktériumok, 
élesztő- és penészgombák kimutatása, csíraszám megállapítása. Ezek a vizsgála-
tok megfelelően illeszthetők HACCP rendszerekbe.
Takarmány-mikrobiológiai vizsgálatok
A szabványos mikrobiológiai vizsgálatok alkalmasak a takarmányok minőségének 
ellenőrzésére is, ezeket is el tudjuk végezni.
Vízmikrobiológia
Ivóvíz, ásványvíz és állattartó telepek vizének mikrobiológiai vizsgálata szabvá-
nyos és gyors módszerekkel, a megadott előírásoknak megfelelően: bakteriológia, 
nehézfémek, nitrát és egyéb szennyezők vonatkozásában.
....

SZEROLÓGIAI 
VIZSGÁL ATOK

TAK ARMÁNY- 
MIKROBIOLÓGIAI 

VIZSGÁL ATOK

VÍZ- 
MIKROBIOLÓGIAI 

VIZSGÁL ATOK

ÁLL ATEGÉSZSÉGÜGYI 
DIAGNOSZ TIK AI 

SZOLGÁLTATÁSOK

KLINIK AI BAK TERIOLÓGIAI 
ÉS PAR AZITOLÓGIAI 

VIZSGÁL ATOK

KÖRNYEZETHIGIÉNIAI 
VIZSGÁL ATOK

148/2007.(XII.8.) 
FVM RENDELET 

HATÁLYA AL Á TARTOZÓ 
VIZSGÁL ATOK

További szolgáltatásainkat is ismerje meg! www.phylaxialabor.hu

https://www.phylaxialabor.hu/
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1997 decemberében szereztem diplo-
mát az Állatorvostudományi Egyetemen, 
Budapesten. 2001-ben járványtani és 
állategészségügyi igazgatástani sza-
kállatorvos lettem. PhD dolgozatomat 
2016-ban védtem meg. Mind a szakál-
latorvosi, mind a tudományos fokozat 
megszerzéséhez kötődő szakdolgozato-
mat az állatjóllét kérdéskörében írtam.

Pályám elején két év klinikai munkát 
követően 15 éven keresztül megyei 
jogkörű hatósági állatorvos voltam. 
Nagy örömömre szolgált, hogy ez alatt 
az állatvédelemben úttörő munkát vé-
gezhettem. Tulajdonképpen teljesen 
önállósággal alakíthattam az egész ál-
latvédelmi szakterületet, annak ható-
sági ellenőrzését, sőt fejlesztését, ami 
lehetőséget teremtett számomra, hogy 
a szakmai szépségek sora táruljon föl 
előttem. Nem csak az állatok viselkedé-
séről, állomány-egészségügyi kérdései-
ről tanultam sokat, hanem a velük bánó 
emberekről is. Ez időszakban lehetősé-
get kaptam a minisztériumi jogalkotási 
folyamatokban is részt venni. Így a mai 

állatvédelmi jogszabályok jó része vi-
seli kezem nyomát (pl. az Állatvédelmi 
Törvény, a gazdasági haszonállatok tar-
tásának szabályai, a veszélyes kutyákkal 
kapcsolatos szabályozások, állatvédelmi 
bírság).

Tekintettel arra, hogy 15 éven keresztül 
ellenőriztem többek között a vágóhi-
dakat is állatvédelmi szempontból, az 
tűnt föl számomra, hogy nagy szakadék 
tátong a jogi előírások és a valós élet 
között. A kis és közepes méretű sertés-
vágóhidakon azt vettem észre, hogy a 
kábítás után fél-egy perc is eltelik ad-
dig, ameddig az állatot kivéreztetik. Az 
elektromos kábításhoz a jogszabály 1,3 
A áramerősséget ír elő, melynek célja 
olyan tudat- és fájdalommentes állapot 
(narkózis) elérése, ami eltart a halál be-
álltáig. Ez az előírás azonban önmagában 
nem volt mindig elegendő ahhoz, hogy 
a narkotikus állapot fennmaradjon a 
kívánt ideig. 

ÚJ, ÁLLATJÓLLÉTI 
ÁGAZATUNK IGAZGATÓJA, 
Dr. Végh Ákos bemutatkozása

A teljes cikket itt olvashatja

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/789-allatjoleti-agazatunk-bemutatkozasa
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A termék ásványi anyagokat, 
nyomelemeket és vitaminokat 
tartalmaz, így alkalmas a takarmányozás 
kiegészítésére.
A huminsavaknak köszönhetően elősegíti 
a gyorsabb, egészségesebb fejlődést és 
erősíti az állatok immunrendszerét.
Javítja a szaporodásbiológiai mutatókat.

A növényi kivonatoknak köszönhetően 
javítja az állatok komfort-érzetét, mikor 
nagyszámú vérszívó rovar tartózkodik 
közelükben.
Összetett vitamin tartalmának 
köszönhetően erősíti az immunrendszert.
Riasztja a vérszívókat az állati 
testfelületről.
Segíti az állatokat a növekedés kritikus 
fázisaiban.

PHYSIOLICK®

FOKHAGYMÁS

NYALÓTÖMB
Peace

NYALÓTÖMB
PHYSIOLICK
VITAPOL

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/vitny25-vitapol-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/vitny27-physiolick-peace-fokhagymas-nyalotomb-25-kg
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PIGLET PROTECTOR
biztonság A kezdetektŐl
Megalapozza a kedvező bélflórát
Támogatja a passzív és aktív immunitást
Könnyen hozzáférhető energiát biztosít
Ásványi anyag és vitamin kiegészítő

+
+
+
+

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets

LACTADE GEL
ELLÉS UTÁNI CA HIÁNY
KEZELÉSÉRE

7+3
AKCIÓ!

10+5
AKCIÓ!
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LACTADE GEL
ELLÉS UTÁNI CA HIÁNY 
KEZELÉSÉRE

7+3
AKCIÓ!

10+5
AKCIÓ!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/4728huh-piglet-protector-80-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/gar69-lactade-gel-300-g
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Természetes hatékonyság
a tetvesség és nyűvesség ellen

NOR-MITE Liquid

A mikrobiom egyensúlyának 
megőrzésére, annak kóros 
elváltozásának javítására

H a t é k o n y a n 
t e r m é s z e t e s  ú t o n !

BIOGAZDASÁGOKBAN
is használható

Már tejpótlóba 

és takarmányba 

keverhető por 

formátumban 

is kapható!

CITRONIN XO

7+1
AKCIÓ!
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Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/norfeed2-citronin-xo-5-l
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/norfeed5-nor-mite-1-l
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A szarvasmarha tejelő ágazatában már 
az itatásos borjúneveléssel elkezdjük 
megalapozni állataink élet-teljesít-
ményét. Ebben a szakaszban fontos, 
hogy a borjú a lehető legjobban gya-
rapodjon, fejlődjön. Számos kutatás és 
szakirodalom taglalja, hogy az itatásos 
borjú minél jobb választási súlyt ér el, 
annál jobb tejtermelés várható tőle a 
későbbiekben. 

Ezen alapulva tettük próbára a Norovit 
Amino Forte termékünket, mely magas 
vitamin-, és emellett magas esszenci-
ális aminosav tartalmú takarmány-ki-

egészítő. A termékben megtalálhatók 
a zsíroldékony vitaminok, valamint a 
vízoldékony B- és C vitamin is.

A termék üzemi próbája és kísérlete a 
Hidráns Kft (Szil) szarvasmarha telepén 
történt. Ebben a gazdaságban a fejési 
átlaglétszám 670 tehén, és évente 800 
ellés ad mindennapi munkát a gazda-
ság dolgozóinak. A kísérlet vezetője 
dr. Kerékgyártó Bence, aki ellátó állat-
orvosként nagy hangsúlyt, és figyelmet 
fordít a borjúnevelésre.

A teljes cikket itt olvashatja

NOROVIT AMINO FORTE 
ALKALMAZÁSÁNAK MEGTÉRÜLÉSE 
AZ ITATÁSOS BORJÚNEVELÉSBEN
Greiner Dávid

NOROVIT-AMINO 
forte ÁLLATAINK VITAMIN FORRÁSA

Vitamin- 
és aminosav    
hiánnyal járó 
állapotok 
megelőzésére, 
kezelésére

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/noroam2-norovit-amino-forte-1l
https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/787-norovit-amino-forte-borjunevelesben
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TEJELŐ TEHENEK
TŐGYGYULLADÁSÁNAK
KEZELÉSÉRE

LINEOMAM LC

iVArzás 
szinkronizálásrA, 
termékenységi
zAVArok
kezelésére

FERTIGEST

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets
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https://www.alphaportal.hu/termekek/biov33-lineomam-togyinfuzio-24x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekhormon-keszitmenyek/vetph7-fertigest-0004-mgml-injekcio-5x20-ml
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A könyvet kinyitva természetesen nekem is az jutott eszembe, hogy Zimmermann 
Ágoston családjából való a szerző – de a rokonság legfeljebb oldalági lehet, ugyanis 
Zimmermann Jakab piarista szerzetes, pap, és középiskolai / főiskolai tanár volt. 
Bölcsészetből doktorált, de egyéb témakörökben is számos tankönyvet és szép-
irodalmi művet írt. Fenti műve az állatgondozás és a gyakoribb állatbetegségek 
alapjait hivatott megtanítani a leendő tanítóknak, hiszen faluhelyen gyakran ilyen 
kérdésekben is csak hozzájuk fordulhattak a gazdák tanácsért. A lovak betegségei 
között egy helyen ezt írja:

„Hordász kisebesülése. Hordász, vagy is az állkapocsnak azon része, hol fogak nin-
csenek s a fölkantározott lónál a zabla fekszik, gyakran zabla által kisebesül. Ezt 
hason mennyiségű méz és ecet keverékkel néhányszor naponként bekenjük, s a 
zablát meggyógyulásig a szájába nem tesszük.”

A másik könyvecskét amelyről röviden szót ejtünk, Ring Adorján gazdatiszt írta. 
A Mezei Gazda Naptára, az uradalmak tisztjei számára – Franklin Társulat, Buda-
pest, 1875. Januártól decemberig végigveszi az adott hónap teendőit, és egy, a 
marhavészt távoztató és elűző rövid jegyzetet is tartalmaz a különböző betegségek 
kezeléséről: „Juhok tüdeje ha vész. Amely juhnak a tüdeje vész és kehes, széles 
lapunak vagy bojtorjánnak a gyökerét kell apróra vagdalni, és eledele közt vele 
megetetni.” (Itt jegyezzük meg, hogy a két növény egy és ugyanaz, amelynek a 
gyökerét a mai napig használják gyógynövényként.)

Továbbra is várjuk a tisztelt Kollégáktól a régebbi, háború előtt kiadott állatorvosi 
szakkönyvek felajánlását: az Alpha-Vetnél biztosított ezeknek a műveknek a szak-
szerű megőrzése, szükség esetén a restaurálásról is gondoskodunk.

DR. ZIMMERMANN 
JAKAB
BARMÁSZAT 
TANÍTÓKÉPZŐ 
INTÉZETEK SZÁMÁRA 
Magyar Királyi Egyetemi 
Nyomda Buda, 1847.

Az Alpha-Vet 
könyvgyűjteményéből
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Amennyiben az Állatorvostudományi Egyetem kezdeményezésével azonosulva Ön is 
szívesen támogatná a szobrok elkészítését, kérem, lehetőségeihez mérten járuljon hozzá, hogy 
méltó emléket állítsunk Dr. Bartha Adorján és Dr. Szent-Iványi Tamás professzorok munkássá-
gának. A támogatást Alapítványunk számlaszámára történő átutalással teheti meg, amelyhez 
a szükséges információk a következők:
Alapítvány neve: EQUUSVET Hallgatói Kulturális és Szociális Alapítvány
Alapítvány bankszámlaszáma: OTP Bank 11707024 – 20437925
A közlemény rovatban, kérem, tűntessék fel: 
Dr. Bartha Adorján szobor, Dr. Szent-Iványi Tamás szobor
Köszönjük megtisztelő adományukat, és várjuk Önöket a szobrok április végére tervezett ün-
nepélyesavatására, amelynek időpontjáról a későbbiekben küldünk értesítést.

Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora

Bartha Adorján az egyik leginvenciózu-
sabb állatorvos-kutatónk volt. Nevét az 
általa készített és róla elnevezett vírus-
törzsből készült Aujeszky betegség elleni 
vakcina tette ismertté világszerte. Hazánk 
legeredményesebb gyakorlati virológusa 
volt, aki 1957-ben bevezette a sejttenyész-
tést az állatorvosi virológiába.

Szent-Iványi Tamás kutatómunkája a bak-
tériumok és a vírusok okozta betegségek 
széles körére kiterjedt. Sokféle emléket 
őriz róla a hazai állatorvosi kar. Egykori 
hallgatói a kiváló, igényes előadóra, az 
ifjabb korosztályok a jó tollú szakkönyv-
szerzőre  emlékeznek. Kiemelkedő tudása, 
széles elismertsége ellenére megmaradt 
szerény egyénisége és közvetlensége.

Dr. Bartha Adorján és Dr. Szent-Iványi Tamás 
PROFESSZOROK SZOBRAINAK 
MEGVALÓSÍTÁSÁRA

TÁMOGATÁS GYŰJTÉS

Állatorvostudományi Egyetem

Szent-Iványi Tamás 1920. november 2-án született a Háromszék
megyei Szentivánlaborfalván és 1991-ben hunyt el Budapesten. 
Miután Kolozsvárott a Gazdasági Akadémiát elvégezte, 1946-ban 
szerzett állatorvosi diplomát egyetemünkön. Végzés után az
egyetem Állattenyésztési Tanszékén, majd a Benedek-féle 
Szérumtermelő Intézetben és a Phylaxia Állami Oltóanyag-termelő
Intézetben dolgozott. Manninger Rezső professzor hívására 1950-
ben került a Járványtani Tanszékre, ahol egyetemi adjunktusként,
tudományos főmunkatársként, majd 1985-ban történt nyugdíjba 
meneteléig egyetemi tanárként dolgozott, és 1976-tól 1985-ig a 
tanszék vezetője volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1973-ban
levelező, 1979-ben pedig rendes tagjává választotta. 1970 és 1975
között az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezés-egészségügyi
Szervezetében az állategészségügyi osztály helyettes vezetőjeként 
a fertőző betegségek szakreferense volt, széleskörű nemzetközi
tapasztalatait később az oktatásban nagyon jól tudta hasznosítani.
Kutatómunkája a baktériumok és a vírusok okozta betegségek

széles körére kiterjedt.

Szent-Iványi Tamásról sokféle emléket őriz a hazai állatorvosi kar. Egykori hallgatói a kiváló, jól felkészült,
igényes előadóra, a gyakorló kollégák a segítőkész diagnosztikai szakemberre, a megyei továbbképzések
rendszeres előadójára, az ifjabb korosztályok a jó tollú szakkönyvszerzőre, a munkatársai pedig a precíz
kutatóra, az egyenes kollégára és tanszékvezetőre emlékeznek. Jól felépített, rendezett szerkezetű
előadásait, nemcsak alapos, mély szakmai ismeretei, személyes tapasztalatai jellemezték, hanem humán 
műveltsége, irodalmi, történelmi, földrajzi, néprajzi és zenei jártassága is. Szent-Iványi Tamás emberi
tulajdonságai alapján is példakép volt. A történelem által rámért megpróbáltatásokat ismereteinek folyamatos
bővítésével, művelődéssel, valamint intenzív munkavégzéssel viselte, mutatva, hogy csak az örök emberi
értékekre figyelve, egyenesen és tisztességesen érdemes élni és dolgozni. Kiemelkedő tudása, széles hazai
és nemzetközi elismertsége ellenére megmaradt szerény egyénisége és közvetlensége.

Állatorvostudományi Egyetem

Adománygyűjtés Dr. Bartha Adorján és Dr. Szent-Iványi Tamás professzorok 
szobrainak elhelyezésére és megvalósításának támogatására

Tisztelt Kollégám!

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú magyarországi állatorvosképzés egyetlen
hazai intézményeként mindig különös gondot fordítottunk arra, hogy az állatorvosképzés
nagyjainak méltó emléket állítsunk. A több mint 230 éves múlttal rendelkező egyetemünk
elismert oktatók és kutatók egész sorát adta hazánk és a világ állatorvos-tudományának.

Az Állatorvostudományi Egyetem a magyar állatorvosi kar összefogásával ebben az évben két
szobrot is állít egykori tanárainak, Bartha Adorján és Szent-Iványi Tamás professzoroknak.

Bartha Adorján az egyik leginvenciózusabb állatorvos-kutatónk volt. 
Nevét az általa készített és róla elnevezett vírustörzsből készült Aujeszky
betegség elleni vakcina tette ismertté világszerte. Hazánk
legeredményesebb gyakorlati virológusa volt, aki 1957-ben bevezette a 
sejttenyésztést az állatorvosi virológiába. Virológiai és szerológiai
módszereivel új vírustörzseket fedezett fel, betegségeket azonosított és
vakcinákat fejlesztett ki. Korát megelőző kutató volt, az évtizedekkel
később megjelenő DNS-technológia szinte minden korábbi megfigyelését
igazolta. Munkáját a hatékonyság jellemezte. Már 1961-ben beszámolt a
K/61-jelű, Aujeszky betegség elleni élő vakcinatörzs előállításáról. A
hatvanas években a világon elsőként izolált borjakban tüdő- és
bélgyulladásban jelentkező kórképből addig ismeretlen adenovírus
szerotípusokat, ami ellen kombinált inaktivált oltóanyagot készített. Több 
fertőző betegség ellen (a szarvasmarha IBR, a tyúkok adenovírus okozta
tojáshéj-képződési zavara, az EDS, a kutyák parvovírusos fertőzése) 
fejlesztett ki vakcinákat. Irigylésre méltó könnyedséggel tette meg
felfedezéseit, érte el sikereit.

Bartha Adorján 1923. december 15-én született a nyírségi Porcsalmán. Édesapja kántortanító volt.
Középiskoláját a debreceni Református és a nagyváradi Szt. László Gimnáziumban végezte. 1949-ben 
oklevelet, 1950-ben pedig doktorátust szerzett az Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karán. Ezt 
követően a Járványtani Intézetben tanársegédként dolgozott, majd 1951-56 között a Honvéd 
Állategészségügyi Intézetben szolgált. 1960-ban védte meg kandidátusi értekezését. Iskolateremtő volt. Az
egyetemen mikrobiológiát és járványtant oktatott, közben foglalkozott diákkörösökkel, aspiránsokkal,
könyvrészleteket és egyetemi jegyzeteket írt, több mint 100 továbbképző és egyéb előadást tartott. 1975-ben 
átment az MTA Állategészségügyi Kutatóintézetébe, ahol 1981-ben védte meg a nagydoktori téziseit. 1991-
94 között igazgató, 1993-tól az MTA levelező tagja volt. Munkásságát Széchenyi-díjjal ismerték el. 1996-ban, 
73 éves korában hunyt el Budapesten.

A JÁRVÁNYTANI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL A SZOBROK FELAVATÁSÁT 
BIZONYTALAN IDŐRE EL KELL HALASZTANI, ADOMÁNYIKAT TOVÁBBRA IS VÁRJUK 
ÉS KÖSZÖNJÜK A MEGADOTT SZÁMLASZÁMOKON!

Tisztelt Kollégám! A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú magyarországi 
állatorvosképzés egyetlen hazai intézményeként mindig különös gondot fordítottunk 
arra, hogy az állatorvosképzés nagyjainak méltó emléket állítsunk. A több mint 230 éves 
múlttal rendelkező egyetemünk elismert oktatók és kutatók egész sorát adta hazánk 
és a világ állatorvos-tudományának.
Az Állatorvostudományi Egyetem a magyar állatorvosi kar összefogásával ebben az 
évben két szobrot is állít egykori tanárainak, Bartha Adorján és Szent-Iványi Tamás 
professzoroknak.
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Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

Használja okostelefonja kameráját QR kód leolvasásához,  
és látogasson el az allatgyogyszer.hu weboldalunkra!  
Ismerje meg termékeinket, olvassa el cikkeinket!

Dr. Hella Barnabás 
Állatgyógyszer-ágazat kereskedelmi igazgató 
hella.barnabas@alpha-vet.hu  
+36-30/651-3091
állatgyógyászat, állatgyógyászati készítmények

Tóth András 
Állatgyógyszer-ágazat üzletfejlesztési és értékesítési igazgató
toth.andras@alpha-vet.hu  
+36-30/279-3492
állatgyógyászat, állatgyógyászati készítmények
logisztika

Vranovics Károly 
Állattenyésztési eszközágazati igazgató, Anitech 
vranovics.karoly@alpha-vet.hu  
+36-30/511-2831
állattenyésztési eszközök, felszerelések forgalmazása, állattartó 
telepi pályázatok, beruházások megvalósítása

Dr. Végh Ákos PhD
Állatgyógyszer-ágazat állategészségügyi- és beszerzési igazgató 
vegh.akos@alpha-vet.hu  
+36-30/472-5703
állategészségügy, állatjóllét, állatorvos diagnosztikai műszerek

Mozsár Andor  
 VET CA üzletfejlesztési és marketing igazgató
mozsar.andor@alpha-vet.hu 
+36-30/400-2118
társállatos üzletfejlesztés, praxismenedzsment, akciók, hirdetések, 
kiállítások 

Bíró Beatrix 
Állatgyógyszer-ágazat készletgazdálkodási igazgató 
biro.beatrix@alpha-vet.hu  
+36-30/492-5370
termék belistázás, készletek

Takács Dániel
VET logisztikai- és gyógyszertár vezető
takacs.daniel@alpha-vet.hu  
+36-30/327-7441
készletek, raktárkezelés

Dr. Tilly Péter 
Állatgyógyszer-ágazat állategészségügyi brand manager
tilly.peter@alpha-vet.hu 
+36-30/481-6249
állatgyógyászat, állatgyógyászati készítmények

KÖZPONT
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu
Rendelésfelvétel: H-P: 08:00-17:00   

Ferenci Zsuzsanna 
Vevőszolgálat vezető 
ferenci.zsuzsa@alpha-vet.hu

Sass Rebeka  
Vevőszolgálat vezető helyettes 
sass.rebeka@alpha-vet.hu

Kovács Roxána, 
Bedő Krisztina, 
Kincses Réka, 
Ajtai Beatrix, 
Vevőszolgálati referens

+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Területi képviselők

ANITECH - eszköz, gyógyszer

ALPHAFEED - takarmány ALPHAPLANT - növény Doki For Vets - szoftver

VET & Agro business management

Vevőszolgálat

Dr. Leitold József               +36-30/993-4676
Takarmány-ágazat igazgató 
leitold.jozsef@alpha-vet.hu
Dr. Tóth Rozália  +36-30/561-4412
Közép Magyarország
Szabó András   +36-30/976-1362
Kelet-Magyarország 
Greiner Dávid +36-30/161-9539
Észak -Dunántúl
Kaszap Erika  +36-30/161-9538
Dél -Dunántúl
Szerencsés Péter +36-30/663-9786
Dél-Alföld

Szőke Róbert +36-30/644-6006
Botha Levente +36-30/377-8384
Kostyál Ferenc +36-30/400-2107
Bíró Zsolt +36-30/542-2603

Tánczos István +36-30/233-3593
Ágazati igazgató 
Szűcs Pál   +36-30/511-2836
Bödör Bence +36-30/179-1842
Deák Róbert +36-30/528-7885
Csöngei Xénia +36-30/823-3953 VETTECH - műszer

Régióvezetők & telephelyek

Dr. Végh Ákos +36-30/472-5703 
Dr. Geőcze Zoltán +36-30/174-6908
Maros József +36-30/267-6175

Pest Megye / Közép-Magyarország
Somogyi Tamás +36-30/303-6401 
Közép-Magyarország
Koczor Ákos +36-30/400-2110
Kovács Csaba +36-30/754-2006 
Pintér Zsolt +36-30/528-8032
Tóth István  +36-30/500-4384
Kovács Bence +36-30/936-7842
Nyugat-Dunántúl
Fekete János +36-30/631-2908  
Északkelet-Magyarország
Balázs Valentin +36-30/925-0541
Máté Nikoletta  +36-30/179-1809
Országos 
Tóth Árpád  +36-20/566-8519

Állattenyésztési eszközök, felszerelések
Urbán Ferenc +36-30/445-5555
Albertzki Zoltán +36-30/511-2846
Cseszkó Ferenc +36-30/267-4697
Romcsek Gábor +36-30/936-7872
Koppányi Péter  +36-30/357-2117

Gyógyszertár, állatorvosi eszközök
Pollák Éva +36-30/471-6431 
Dr. Rédly Gábor +36-30/430-3455

Hygitech - Állategészségügyi fertőtlenítés
Kincses Nándor +36-30/267-5427
Jánosa Tibor +36-30/357-8873
Mike Imre +36-30/171-8962 
Pál Gábor +36-30/420-1221

Lovas felszerelések, Equistro készítmények
Orgoványi Attila  +36-30/267-5624
IDEXX termékmenedzser
Dömötör Szilveszter  +36-30/460-5934

BUDAPEST

Dr. Vértesi János +36-30/663-9797 Budapest, Pest megye

Telephely: 1194 Budapest, Hofherr A. u. 42. +36-1/348-3000

Gyógyszertár: Nyitva: H.-P.: 8-18-ig +36-1/348-3011

Kozák Judit +36-30/330-1302

Petfood outlet: Nyitva: H.-P.: 8-20-ig, Szo.: 8-14-ig

Telephely: H-1144 Budapest, Remény utca. 42/a +36-30/445-5555    

Gyógyszertár: Nyitva: H.-P.: 8-17-ig; Szo.: 9-14 +36-30/471-6431

+36-30/430-3455

SZÉKESFEHÉRVÁR

Péli Antónia +36-30/823-3949  Közép-Magyarország

Telephely: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. +36-22/516-402

Gyógyszertár: Nyitva: H-P.: 7-20-ig, Szo: 8-12-ig +36-30/227-7220

   Horváth Anikó +36-30/755-0793

   Károlyi Kitti  +36-30/755-0793

SÁRVÁR

Varga Tamás +36-30/400-2104  Nyugat-Dunántúl

Telephely: 9600 Sárvár, Selyemgyár út 2. +36-95/520-052

DEBRECEN

Dencsák Mihály +36-30/593-6345 Északkelet-Magyarország

Telephely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 5.  +36-52/525-990

Gyógyszertár: Nyitva: H.-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-12-ig +36-52/530-488

BÉKÉSCSABA

Bittner Tamás +36-30/574-4693 Délkelet-Magyarország

Telephely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 13/1. +36-30/400-2106

SZOMBATHELY 

Tóth Ibolya +36-30/526-6967 

Telephely: 9700 Szombathely, Zanati u. 3. +36-30/526-6967

Állatpatikáink

TISZTELT PARTNERÜNK!
Az Alpha-Vet Kft. 
a koronavírus járvány 
idején is kiszállítja 
megrendelését!
Kérjük vásárlóinkat, 
megrendeléseiknél 
részesítsék előnyben  
ONLINE FELÜLETEINKET: 
• WWW.ALPHAPORTAL.HU
• DOKI FOR VETS
Érdeklődjön üzletkőjénél!

tel:+36306513091
tel:+36302793492
tel:+36305112831
tel:+36304725703
tel:+36304002118
tel:+36304925370
tel:+36303277441
tel:+36304816249
tel:+36304455555
tel:+36304455555
tel:+36302674697
tel:+36309367872
tel:+36303572117
tel:+36304716431
tel:+36304303455
tel:+36302675427
tel:+36303578873
tel:+36301718962
tel:+36304201221
tel:+36302675624
tel:+36304605934
tel:+36309934676
tel:+36305614412
tel:+36309761362
tel:+36301619539
tel:+36301619538
tel:+36306639786
tel:+36302333593
tel:+36305112836
tel:+36301791842
tel:+36305287885
tel:+36308233953
tel:+36306446006
tel:+36303778384
tel:+36304002107
tel:+36305422603
tel:+36304725703
tel:+36301746908
tel:+36302676175
tel:+36303036401
tel:+36304002110
tel:+36307542006
tel:+36305288032
tel:+36305004384
tel:+36309367842
tel:+36306312908
tel:+36309250541
tel:+36301791809
tel:+36205668519
tel:+3622534500
tel:+3622534500
tel:+36306639797
tel:+3613483000
tel:+3613483011
tel:+36303301302
tel:+36304455555
tel:+36304716431
tel:+36304303455
tel:+36308233949
tel:+3622516402
tel:+36302277220
tel:+36307550793
tel:+36307550793
tel:+3695520052
tel:+36305936345
tel:+3652525990
tel:+3652530488
tel:+36305744693
tel:+36304002106
tel:+36305266967
tel:+36305266967
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