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TÁRSÁLLATOS ÁLLATORVOSI RENDELŐK SZÁMÁRA
Hírek

Dirof i laria csomagban 
most jobban megéri!
Akár 20% kedvezmény elérhető!

Innováció és megbízhatóság  
kiváló ár-érték arányban

Uranoteszt®

Monokomponensű tesztek
Leishmania | Ehrlichia| Dirofilaria Macska Panleukopenia | Giardia |  Parvo immunállapot

Egyéb diagnosztikai tesztek
Ürülékdiagnosztika: Copro | Dermatofitózis: Dermatofita |

Vizeletanalízis: 2 AC | 11C | Vizelet csík leolvasó

Kombinált tesztek 
FeLV-FIV | Parvo-Corona | Szopornyica-Adenovirus | Ehrlichia-Anaplasma Quattro

részletek a 12.oldalon

https://www.alphavet.hu/
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Tartalom

uhász Gyula ebben az idilli versében arról nem tesz említést, hogy mostanában nemcsak a nyár 
dalol, hanem a szúnyogok is – nem véletlenül hívják a Culex pipiens fajt magyarul dalos szúnyognak. 
Egyre több az ázsiai tigrisszúnyog is, magam is agyoncsaptam két példányt a múlt héten Törökbálin-
ton. Ezért is engedélyezte a Nemzeti Népegészségügyi Központ 180 napra a légi szúnyoggyérítést, 

amivel szinte felhívták a figyelmünket arra, hogy fokozottan védenünk kell a kutyákat a szúnyogcsípéssel 
szemben, a Scalibor nyakörvvel. A szívférgességgel szembeni védekezésnek ez az egyik bázisa, másik pedig 
az L3-L4 lárvákkal szembeni rendszeres kezelés a Moxiclear rácsepegtető oldattal – ezt támogatjuk továbbra 
is az akcióinkkal. A diagnosztikát pedig az Uranotest Dirofilaria gyorsteszttel segítjük elő, amely nemcsak az 
ivarérett nőstényeket, hanem a hímeket és a juvenilis alakok jelenlétét is kimutatja.

Számos kérdést kaptam az állatorvos kollégáktól a Viroplazin hatásme-
chanizmusával kapcsolatban, hogy pontosan milyen módon gátolja a 
különféle vírusok terjedését a szervezetben a barackmag kivonat? Erre 
most tudományos igényű, részletekbe menő módon adjuk meg a válasz.

Ebben a hónapban is jelentős kedvezményeket biztosítunk a Biocan 
vakcinák és a Hill’s tápok vásárlásakor állatorvos partnereinknek, Vettech 
üzletágunk pedig kitűnő állatorvosi műszerek széles skáláját kínálja, 
kedvező áron.

Jó olvasást kívánunk!

J

Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

Dr. Tilly Péter 
Főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!

Arany hold úszik türkiz égen,
Fekete fák az ében éjben,

Dalol a nyár szőke réten.
Juhász Gyula
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  Budapest, Pest megye Dr. Vértesi János   +36-30 663-9797   vertesi.janos@alpha-vet.hu 

  Délkelet-Magyarország Bittner Tamás   +36 30 574-4693   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

  Északkelet-Magyarország Dencsák Mihály   +36 30 593-6345   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

  Északkelet-Magyarország  Siska Annamária   +36-30 440-0321   siska.annamaria@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Kovács Bence   +36-30 754-2006   kovacs.csaba@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Koczor Ákos   +36-30 400-2110   koczor.akos@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Kovács Csaba   +36 30 754-2006   kovacs.csaba@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Tóth István   +36 30 500 4384   toth.istvan@alpha-vet.h

  Közép-Magyarország Péli Antónia   +36 30 823 3949   peli.antonia@alpha-vet.hu

Északnyugat-Magyarország Tálas Tamás   +36-30 528 8032   talas.tamas@alpha-vet.hu

  Nyugat-Dunántúl Varga Tamás   +36-30 400-2104   varga.tamas@alpha-vet.hu

  Nyugat-Dunántúl Fekete János   +36-30 631-2908   fekete.janos@alpha-vet.hu

  Pest Megye /Közép-Magyarország Somogyi Tamás   +36-30 303-6401   somogyi.tamas@alpha-vet.hu

Dr. Végh Ákos   +36 30 472 5703 vegh.akos@alpha-vet.hu

Dr. Geőcze Zoltán   +36 30 174 6908 geocze.zoltan@alpha-vet.hu

Maros József   +36 30 267 6175 maros.jozsef@alpha-vet.hu

Gyógyszeres területi képviselők

Elérhetőségeink
Forduljon bizalommal területi képviselőinkhez, szaktanácsadóinkhoz

Vettech termékmenedzserek

tel.:06305744693
tel.:06305936345
tel.:06304002110
tel.:06307542006
tel.:06305004384
tel.:06308233949
tel.:06304002104
tel.:06306312908
tel.:06305288032
tel.:06303036401
tel.:06307542006
tel.:06304400321
tel.:06306639797
tel.:06304725703
tel.:06301746908
tel.:06302676175
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Természetes hatóanyagokat tartalmazó étrendkiegészítők.                                                                        Kiszerelés: 100 tabletta/doboz

ÁCS-VET

ÚJ TABLET TÁK
ÁLLATORVOSOK ÁLTAL KIFEJLESZTETT 

K U T YÁ K N A K ,  M AC S K Á K N A K

szívizom és 
szívműködés  
támogató

CARDIONORM
húgykövesség 
megelőzésére

URONORM

súlycsökkentő 
elhízott 
macskáknak

FELISLIM

immunrendszer 
stimuláló

INMUNORM
természetes  
láz-fájdalom-  
és gyulladás-
csökkentő

FLUCOX

a vitamin, ami 
hormon

100 NE 
D3-vitamin
/tabletta

D-VITAMIN

antioxidáns
100 NE 
-tokoferol 
acetát/tabletta

E-VITAMIN

nyugtató,  
szorongás- és 
feszültségoldó

macskagyökér – és  
citromfű kivonattal

KALM

TavVetA4_2020616.indd   1 2020. 06. 25.   22:37:14
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Használd a Video 
Konzultációt!
Növeled a vevői lojalitást és a kosár értéket
Kényelmes | Ügyfélbarát | Biztonságos
Állatorvosoknak és Gazdiknak | Team praxisoknak

Biztosíts lehetőséget 
az online időpontfoglalásra

www.dokiforvets.hu | Doki support: 06 22 534 597

Kattints és tekintsd meg a 
DokiforVets Online Modulok 

Webinar előadásait!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMM7MSt-DMIBcEOAXClgWJ5Dc8gwX98lz
tel.:0622534597
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A termékre kattintva megrendelheted Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

Széles spektrumú 
antivirális készítmény, a 
vírussal fertőzött sejtek 
elpusztításával gátolja a 
vírusok szaporodását.

Viroplazin kapszula
antivirális készítmények

Új te r m é ke i n k 
társáll atok sz ámár a

Sebészeti, fogászati 
beavatkozásoknál infiltrációs, 
vezetéses és nyálkahártya 
érzéstelenítésre.

LidoBel 20 mg/ml
fájdalomcsill apítók

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

Clinacin 
antibiotikumok

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

anyagforgalomra ható szerek
Biocan Novel Puppy vakcina A.U.V.
Kutyák aktív immunizálása 6 hetes 
életkortól: a szopornyica vírus okozta 
elhullás és klinikai tünetek megelőzése. 
Életkortól  a parvovírus és a 
szopornyica virus 

vakcinák

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

Moxiclear termékcsalád
parazitaellenes készítmények

Biofel PCH vakcina A.U.V.
Macskák aktív immunizálásra.
Immunizálására panleukopenia, 
calicivírus fertőzés és 
rhinotracheitis ellen.

vakcinákanyagforgalomra ható szerek
Glükóz 40%
oldatos infúzió A.U.V.
Parentális táplálásra, hipoglikémiás 
állapotban, a szénhidrátszükséglet 
részleges vagy teljes fedezésére, 
acetonémia esetén.

Glükóz 
40%

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-keszitmenyekvakcinak/biocpuppy-biocan-novel-puppy-vakcina-1-adag
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov24-biofel-pch-vakcina-1-adag
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela1-glucose-infuzio-40-750-ml
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molekula teljes kémiai neve: (2R) - {[6-O-(β-D-Glucopyranosyl) - β-D-glucopyranosyl]
oxy} (phenyl)acetonitrile] * [Thiosulfate]** 2[ Sodium ] complex.A

A molekuláról

A kiinduló vegyület a mandelo-nitrile glikozid, ami 
a természetben a csonthéjas gyümölcsök magjában 
megtalálható. A vegyületet többféle hidrolizáló enzim 
elbontja (többek között az emulzin, mandelo-nitrile-liáz, 
hidroxi-nitrile-liáz, prumazin-liáz, mannozidáz, béta-gli-
kozidáz stb.). Ezek fellelhetők magukban a csonthéjasok 
termésében is. Ahhoz, hogy ne bomoljon el a man-
delonitrile, enzimmentesíteni kell az alapanyagokat. 
A készítmény elengedhetetlen része a hozzáadott tio-
szulfát, amivel a gyártási eljárás során a mandelo-nitrile 
egy komplex molekulát képez (részlegesen a komplex 
dimereket is alkot). A komplexben a glikozid: tioszulfát 
arány 5:1-hez. 

A molekula sorsa a szervezetben

A vízoldékony komplex a bélhámsejteken keresztül kerül 
a keringésbe (a fel nem szívódó rész a vastagbelekben 
lévő baktériumok hatására elbomlik, a keletkező bom-
lástermékek miatt az extrém nagy mennyiségű perorális 
bevitel nem javasolt. Intravénásan a megállapított ha-
tékony dózis akár 20-30x-a is aggály nélkül alkalmaz-
ható). A molekula a sejtekbe (illetve azok környezetébe) 
jutva találkozik az ubiquiter rodanáz enzimmel, ami 
felszabadítja nitrile-csoportot, ami a tioszulfát-ionnal 
tiocianátot képez. Ez még nem hatékony forma, ehhez 

az kell, hogy a gyulladásos reakcióban jelenlévő és 
kolonizálódó granulocytákban és macrophagokban 
termelődő lakto-peroxidáz, myelo-peroxidáz enzimek 
és a hidrogén-peroxid („oxydative burst”) hatására a 
tiocyanát az erősen virucid hipotiocyanáttá alakuljon. A 
hipotiocyanát egy gyorsan bomló, de hatékony virucid 
molekula. A folyamat fenntartásához a keringő proforma 
biztosítja a további szubsztrátokat, mert enélkül hamar 
kimerülne ez a fajta védekezés lehetősége. 

További lehetséges hatások 
(ezek még csak logikai hipotéziseken alapulnak)

A redox-signaling rendszerek felépítésében is sze-
repet játszik a hipotiocianát, ami indító jelet küld a 
fertőzött sejtek piroptózisának, illetve apoptózisának 
beindítására. Ennek bő az irodalma. 

A mandelo-nitrile glirozid biztosítja a thiocianáthoz a 
cianát gyököt (szerves vegyületekben a cianát-gyököt 
nitrile névvel illetik, de ez teljesen ugyanazt jelenti, 
lásd csatolmány). 

A tioszulfát meg biztosítja kén tartalmú részt (S2O3). Ez 
a két molekula (azaz a két szubsztrát egymással össze 
van kémiailag komplexálva, így együttesen mozognak, 
arányuk a komplexben 5:1). Az átalakulás a sejten belül 
- a mitochondriumokban - zajlik a rodanáz enzim segít-
ségével, miáltal tiocianát képződik. Normál esetben a 

A VIROPLAZIN 
HATÁSMECHANIZMUSA

Írta: Dr. Tilly Péter

Összefoglaló

Kedves Kollégák!
A Viroplazin hatóanyagai - barackmag kivonat és Na-tioszulfát - ránézésre egyszerűnek tűnnek, és 
teljesen jogosan merül föl a kérdés, hogy minek köszönhető a Viroplazin vírusfertőzésekben tapasz-
talt látványos hatása?

A gyógyhatású készítmények termékismertetője általában nem tartalmazza a farmakodinámiás 
és farmakokinetikai adatokat, ezért a felhasználók a részleteknek nem tudnak utánanézni a NÉBIH 
honlapján elérhető dokumentumokban.

Ezt a hiányosságot pótoljuk most a hatóanyagokra vonatkozó tudományos információk megosztásával.

Dr. Szaniszló Ferenc
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VIROPLAZIN
25MG / 50MG / 100MG KAPSZULA KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

NEM CSAK A PARVOVÍRUS ELLEN HATÉKONY!

A Viroplazin egy prodrug: inaktív összetevőiből - barackmag kivonat és nátrium-tioszulfát - a vírusfertőzés indukálta gyulladásos folyamatok során termelődő enzimek hatására az aktív 
hatóanyagok csak a fertőzött sejten belül képződnek. Ezek, a tiocianát, a hipotiocianát a vírussal fertőzött sejtek gyors pusztulását (pyroptosisát) okozzák. Termékforma: nyitható kapszula 
Célállat fajok: kutya, macska Javallatok: Kutyák és macskák olyan vírusbetegségeiben (kutya parvoenteritis, macska panleucopenia -, herpes rhinotracheitis stb.), ahol heveny-félheveny, 
gyulladásos tünetekben megnyilvánuló vírusfertőzés áll a megbetegedés hátterében. Baktériumos társfertőzésben antibiotikumokkal együtt is adható. Adagolás: A Viroplazin bontható 
kapszula formájában kapható, az állat szájába adva, vagy a kapszula kinyitása után az eledelbe keverve adagolandó. Dózisa 5 mg/ttkg naponta 2x, 3-5 napon át. 25 mg, 50 mg és 100 mg 
hatáserősségben érhető el. A kezelés alatt kerüljük a fokozottan antioxidáns anyagok (C-vitamin, E-vitamin, szelén stb.) bevitelét, mert csökkentik a szer vírusellenes hatását. Kiadhatóság: 
vény nélkül kapható Kiszerelés: 10 kapszula

Új hatásmechanizmus, 
áttörés a vírusfertőzések    

terápiájában!

tiocianát eltávozik a sejtből és kiürül a vesén keresztül a 
vizelettel (az anyag teljesen ártalmatlan, mindig képző-
dik, ha csonthéjas magvakat fogyasztunk: mandula, dió 
stb.). Itt a lényeg, hogy a szubsztrátokat folyamatosan 
biztosítani kell, hogy a tiocianát képzés is folyamatos 
legyen. És itt kapcsolódnak be a gyulladáskor kolonizá-
lódó sejtek ( macrophagok és granulocyták), melyekben 
nagy mennyiségben rendelkezésre álló laktoperoxidáz 
(mieloperoxidáz) és  a hidrogen-peroxid létrehozza a 
fertőzött sejten belül és kívül ( nyálkahártyák felszíne) 
is a hipotiocianátot, ami bizonyítottan védelmi szerepet 

tölt be, főként az első vonalbeli nyálkahártya felszíneken 
és sejtekben. A hipotiocianát gyorsan bomló vegyület, 
ezért, ha nincs elég szubsztrát ennek folyamatos fenn-
tartására, nem túl hatékony a működése. Ezt lehet - ta-
pasztalataink szerint - felfokozni ezzel a komplex-szel. 
Mivel nem egy életidegen reakciót stimulál, hanem egy 
meglévő rendszert erősít, így nagyon alacsony a mel-
lékhatások rizikója, emellett specifikus is, mert csak a 
gyulladásos sejtek közreműködése által aktiválódik és 
hatását csak az érintett területen fejti ki. 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
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10 FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZa termékképek illusztrációkAlpha-Vet Hírek július

Vevőszolgálat:  Tel.: +36-22/534-500 | e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

A kutyák éves veszettség vackinázására tavasszal az 
országos főállatorvos átmeneti halasztást adott, most 
azonban – bizonyos szabályok betartásával – lehetőség 
van az összevezetéses oltásokra is.
Ezt támogatjuk a veszettség vakcina akciónkkal.

Vásároljon akciónk 
keretében:

Vásároljon akciónk 
keretében:

Vásároljon akciónk 
keretében:

• 30 ampulla (10 adagos)
Biocan R vakcinát

• 30 ampulla (10 adagos)
Biocan R vakcinát és

• 3 darab
FFP2 szájmaszkot

• 50 ampulla (10 adagos)
Biocan R vakcinát és

• 30 doboz (20 szemes)
Noroverm Trio féreghajtó tablettát,

és ajándékba adunk:

és ajándékba adunk: és ajándékba adunk:

CSOMAG- 
AJÁNLATAINKKAL

JÓ AKCIÓ

2. csomagajánlat 3. csomagajánlat

VESZETTÜL

• 10 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 300 db 
Kruuse tűt,

• 30 db 
fecskendőt!

• 2 db  
FFP2 szájmaszkot!

• 20 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 500 db 
Kruuse tűt,

• 50 db 
fecskendőt!

• 5 db  
FFP2 szájmaszkot!

• 10 doboz
Noroverm Trio
féreghajtó tablettát,

• 300 db 
Kruuse tűt,

• 30 db fecskendőt!

1. csomagajánlat

10 FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZa termékképek illusztrációkAlpha-Vet Hírek július

Vevőszolgálat:  Tel.: +36-22/534-500 | e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

A kutyák éves veszettség vackinázására tavasszal az
országos főállatorvos átmeneti halasztást adott, most
azonban – bizonyos szabályok betartásával – lehetőség
van az összevezetéses oltásokra is.
Ezt támogatjuk a veszettség vakcina akciónkkal.

Vásároljon akciónk
keretében:

Vásároljon akciónk
keretében:

Vásároljon akciónk
keretében:

• 30 ampulla (10 adagos)
Biocan R vakcinát

• 30 ampulla (10 adagos)
Biocan R vakcinát és

• 3 darab
FFP2 szájmaszkot

• 50 ampulla (10 adagos)
Biocan R vakcinát és

• 30 doboz (20 szemes)
Noroverm Trio féreghajtó tablettát,

és ajándékba adunk:

és ajándékba adunk: és ajándékba adunk:

CSOMAG-
AJÁNLATAINKKAL

JÓ AKCIÓ

2. csomagajánlat 3. csomagajánlat

VESZETTÜL

• 10 doboz
Noroverm Trio
féreghajtó tablettát,

• 300 db
Kruuse tűt,

• 30 db
fecskendőt!

• 2 db 
FFP2 szájmaszkot!

• 20 doboz
Noroverm Trio
féreghajtó tablettát,

• 500 db
Kruuse tűt,

• 50 db
fecskendőt!

• 5 db 
FFP2 szájmaszkot!

• 10 doboz
Noroverm Trio
féreghajtó tablettát,

• 300 db
Kruuse tűt,

• 30 db fecskendőt!

1. csomagajánlat

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://issuu.com/alpha-vet/docs/av_biocan_r-akcio-csoamgajanlat-2-megrendelolap-ki?fr=sY2Y3OTE0MDM2Mjg
https://issuu.com/alpha-vet/docs/av_biocan_r-akcio-csoamgajanlat-3-megrendelolap-ki?fr=sODA4NTE0MDM2Mjg
https://issuu.com/alpha-vet/docs/av_biocan_r-akcio-csoamgajanlat-1-megrendelolap-ki?fr=sMDFkZjE0MDM2Mjg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov1-biocan-r-vakcina-10-adag-matrica
tel.:0622534500


10 FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

L-SPEC

LOXICOM

LIDOBEL

ALZANE

CLINACIN

CARPROFELICAN

DORBENE VET

LINSPEC

Kutyában: égúti, húgyúti 
fertőzések, dermatitiszek. 
Macskában: cisztitisz, felső légúti 
fertőzések, sebfertőzések.

Kutyák mozgásszervi megbetege-
déseinek heveny és krónikus fájda-
lommal, gyulladással járó tüneteinek 
csillapítására. Macskák ivartalanítást 
és kisebb lágyszöveti posztoperatív 
fájdalmainak csökkentésére.

Sebészeti, fogászati 
beavatkozásoknál infiltrációs, 
vezetéses és nyálkahártya 
érzéstelenítésre.

Az atipamezol-hidroklorid szelektív 
a2-antagonista, a medetomidin és 
a dexmedetomidin nyugtató hatá-
sának megszüntetésére javallott 
kutyában és macskában.

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

Kutya: Műtétek utáni fájdalom és 
gyulladás csökkentésére ortopédi-
ai és lágyszöveteket érintő sebészi 
beavatkozás után. Macska: Műté-
tek utáni fájdalom csökkentésére.

Kutyánál és macskánál: Nyug-
tatás, az állatokkal való bánás 
megkönnyítése.  Altatást meg-
előző premedikáció. 

A kombinációra érzékeny légző-
szervi, emésztőszervi, húgyúti, bőr 
fertőzések (beleértve a sebeket 
és a tályogokat) valamint ízületi 
gyulladások kezelése. 

50/100 mg/ml oldatos injekció

50/100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

20 mg/ml oldatos injekció lovek, 
kutyák és macskák számára A.U.V.

5 mg/ml oldatos injekció kutyáknak 
és macskáknak

5 mg/ml oldatos injekció kutyák 
és macskák számára

25 mg/ml belsőleges oldat macskák 
és kutyák részére A.U.V.

50 mg/ml oldatos injekció kutyák 
és macskák számára

1 mg/ml injekció kutya és macska 
számára A.U.V.

Linkomicin / Spektinomicin

Linkomicin / Spektinomicin

Klindamicin

Karprofen

Medetomidin

Lidokain

Meloxikám

Atipamezol

KETANEST NARKAMON

Rövid távú anesztézia kiváltására 
kutyánál és macskánál diagnosz-
tikai vizsgálatok, apróbb sebészeti 
beavatkozások vagy fájdalmas 
kezelések esetén.

Rövid ideig tartó általános 
anesztézia kiváltására ló, sza-
már, kutya és macska számára 
diagnosztikai és terápiás be-
avatkozások során.

100 mg/ml oldatos injekció kutyák 
és macskák részére A.U.V.

100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.
Ketamin

Ketamin

Anesztetikumok és gyulladáscsökkentők 
   a sikeres kezeléshez

A termékre kattintva megrendelheted Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-injekciok/vmd8-l-spec-50100-mgml-oldatos-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-injekciok/chls1-linspec-injekcio-100-ml
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-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/loxicom8-loxicom-5-mg-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/dopcar-carprofelican-50-mgml-injekcio-20-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/alzane-alzane-5-mgml-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/dorbene-dorbene-1-mgml-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bela100-ketanest-100-mgml-injekcio-25-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/biov14-narkamon-50-ml
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Ló, kutya, macska, díszmadarak, hüllők, rágcsálók részére

1000 MG/G FOLYADÉK INHALÁCIÓS GŐZ KÉPZÉSÉHEZ A.U.V.
ISOFLUTEK

Kiszerelés: 250 ml
Hatóanyag: izoflurán

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA 
BEVEZETÉSÉRE ÉS FENNTARTÁSÁRA

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/isoflu250-isoflutek-250-ml
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SZÍVFÉRGESSÉG 
CSOMAGAKCIÓ!

Vásároljon 
Moxiclear + Scalibor + Uranotest 

(Dirofilaria) termékeket 
bármilyen összetételben,

min. nettó 300 000 Ft 

Optimum 
csomagban:

Ultimate 
csomagban:

értékben, és 10% 
kedvezményt 

biztosítunk!

értékben, és 20% 
kedvezményt 

biztosítunk!
min. nettó 20.000 Ft kedvezmény min. nettó 60.000 Ft kedvezmény

min. nettó 200 000 Ft

https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
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20+4
100+24

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

Ne adjon esélyt a Dirofiláriának! Kedvező árú, szív és bőrféreg elleni, 
moxidectin és imidakloprid tartalmú spot on

Külső és belső paraziták elleni rácsepegtető oldat
kutyáknak, macskáknak és vadászgörényeknek.

Moxiclear

https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372


14 FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

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

Marbofloxacin, gentamicin-szulfát, ketokonazol, prednizolon

Külső hallójáratgyulladás 
kezelésére

FÉLE HATÓANYAG 
SZINERGISTA 
ANTIBIOTIKUS 

KOMBINÁCIÓBAN!

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

A kutyák bőrgyulladásának 
hatékony gyógyszere

Marbofloxacin, ketokonazol, prednizolon

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/marb10-marbogen-complex-10-ml-atithu
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm&skat=372
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Szúnyogok, lepkeszúnyogok
és kullancsok ellen

akár fél éves védettség
kutyák részére!

48 cm-es nyakörv kis- és közepes testű kutyáknak Összetétel: Deltametrin: 0,760 g - Vivőanyag és színezőanyag ad: 19 gr
65 cm-es nyakörv nagytestű kutyáknak Összetétel: Deltametrin: 1,0 g Vivőanyag és színezőanyag ad: 25 gr
Célállat: Kutya Javallat:Kullancsok és lepkeszúnyogok elpusztítására 7 hetesnél idősebb kutyáknak. Kutyákat 5-6 hónapig védi a kullancsoktól (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) és 
vérszívó lepkeszúnyogoktól (Phlebotomus perniciosus). Adagolás:A 48 cm-es nyakörvet kis- és közepes testű kutyákra tegyük. A 65 cm-es nyakörvet nagytestű kutyákra tegyük. Helyezzük a 
nyakörvet lazán a kutya nyakára. Egy nyakörv kutyánként Kiszerelés:- Kis- és közepes testű kutyáknak részére 48 cm-es nyakörv papírból, alumíniumból, poliészterből és polietilénből készült 
tasakban és kartondobozban. Fehér színű. - Nagy kutyák részére 65 cm-es nyakörv papírból, alumíniumból, poliészterből és polietilénből készült tasakban és kartondobozban. Fehér színű

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=scalibor&skat=372
https://www.dokiforvets.hu/
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 PESTIGON RÁCSEPEGTETŐ OLDAT A.U.V. 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

BOLHA ELLEN

KULLANCS ELLEN

SZŐ      RTETŰ         ELLEN

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=pestigon&instock=1
https://www.dokiforvets.hu/
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

®

Termékcsalád a szöveti 
regenerációért, porc- és 
ízületvédelemért, az emésztés 
segítésére,  az immunrendszer 
egészségéért.

VITALITÁS 
A TERMÉSZET 
EREJÉVEL

www.biogenicpet.hu

NOROFLE
600+100 mg

`̀ÍZÜLETVÉDO 
FÁJDALOM- 
CSÖKKENTO 
RÁGÓTABLETTA

`̀

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/noroflex-noroflex-600100mg-60db-izuletvedo-fajdalomcsokkento-ragotabletta
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicpet&skat=372
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A CBD vegyületnek 
érdemi szerepe van
az idegrendszer 
működésének 
stabilizálásában,
ízületi bántalmak 
kezelésében,
fájdalomcsillapító, 
gyulladáscsökkentő 
hatásuk is igazolt.

prémium minőségű 
kender kivonatbólCBD CBD 

minera
cseppek kutyáknak, macskáknak

Az életerő
cseppekben

mérhető!
Mikroelem pótlás 
étvágytalan, legyengült 
vagy lábadozó állatoknak, 
bőr-szőr problémák 
esetén.

Javítja az állat kondícióját, 
ellenállóbbá teszi a 
betegségekkel 
szemben.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

CBD CBD 

https://www.alphaportal.hu/pet-felszerelesek/cbd0619-arthrocol-10-ml-5-os-bio-cbd-olaj
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=MINERA%20CSEPP&skat=372
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Kiváló választás 
kedvence jóllétének 
biztosításához. 
Minden betegségre megoldást 
adunk. A helyes megoldást!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

Az akcióban 
résztvevő termékek:

Vet Life Natural Diet Cat 
Diabetic 400g

Vet Life Natural Diet Dog 
Convalescence 2kg

3+1
Akció!

3+1
Akció!

https://www.alphaportal.hu/petfooddietas-eledelekdietas-szaraztapok/pvt020605s-vet-life-natural-diet-dog-convalescence-2kg
https://www.alphaportal.hu/petfooddietas-eledelekdietas-szaraztapok/pvt004166s-vet-life-natural-diet-cat-diabetic-400g
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10%
árkedvezmény 
MINDEN VE 
TERMÉKRE

*Az akció a teljes VE termékcsaládra vonatkozik, a kép csak illusztráció.

Csak állatorvosoknak!

TERMÉKBEVEZETŐ 
AKCIÓ

20%
árkedvezmény 
5 FÉLE VE TERMÉK 
egyszerre történő vásárlásakor

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hill%20s%20vet%20essentials&skat=372
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AUGUSZTUSI AKCIÓ

15%
KEDVEZMÉNY

a/d, b/d, GI Biome, j/d, L/d, t/d, y/d tápokra*

*Az akció az összes  a/d, b/d, GI Biome, j/d, L/d, t/d, y/d gyógytápra vonatkozik

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hill%20s%20prescription%20diet&skat=372
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20%
KEDVEZMÉNY

AUGUSZTUSI AKCIÓ
a SCIENCE PLAN termékekre*

*Az akció a teljes SP termékcsaládra vonatkozik, a kép csak illusztráció.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hill%20s%20science%20plan&skat=372
https://www.dokiforvets.hu/
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=n%26d%2012kg&skat=372
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mindig mozgásban, mindig boldogan. 

www.happyandfit.euA képek csak illusztrációk. 

Vásároljon minimum 2 db 

HAPPY&FIT NATURAL 

12 KG-os tápot és 

AJÁNDÉKBA ADUNK 

2 DB HŰSÍTŐ, PRAKTIKUS, 

KÖNNYEN KEZELHETŐ 

HŰTŐMATRACOT!

Ajándék!

Welpen Lamm 
kölyökkutyáknak 

12kg

8 966 Ft
4 hetes kortól ajánljuk bármely 
fajtájú és testméretű kölyökku-
tyának. Ízletes, friss bárányhús-
sal és baromfihússal, rizzsel, cu-
korrépapéppel, hallal, halolajjal, 
kagylóval, almatörköllyel, gyógy-

növényekkel.

Adult Lamm&Reis
felnőtt kutyáknak 

12kg

8 242 Ft
Felnőtt kutyáknak ajánljuk, akik 
kedvelik a változatos, finom 
ízeket. Ízletes bárányhússal, 
baromfihússal, rizzsel, cukorré-
pával, jukkával, almatörköllyel, 

gyógynövényekkel.

Adult Rind&Reis XL
felnőtt kutyáknak 

12kg

8 242 Ft
Felnőtt kutyáknak ajánljuk, akik 
a marhahúst kedvelik igazán! Íz-
letes marhahússal, állati eredetű 
fehérjével, kölessel, rizzsel, al-
matörköllyel, gyógynövényekkel.

Adult Active
aktív, felnőtt kutyáknak 

12kg

8 242 Ft
Felnőtt, magas aktivitású ku-
tyáknak ajánljuk. Ízletes állati 
eredetű fehérjével, rizzsel, hal-
lal, almatörköllyel, gyógynövé-

nyekkel.

Hűtőmatrac mérete: 50x40 cm *A promóció a készlet erejéig, kizárólag nagykereskedelmi bruttó áron történő vásárlás esetén érvényes. Minimum 2 db 12 kg-os 
Happy&Fit Natural táp egyszerre történő megvásárlása esetén áll módunkban a 2 db hűtőmatracot ajándékba adni. Az ajánlat csomagajánlatnak minősül, azaz 
1 csomag 2 db 12 kg-os Happy&Fit Natural tápot tartalmaz és 2 db ajándék hűtőmatracot, 2 csomag 4 db 12 kg-os Happy&Fit Natural tápot tartalmaz és 4 db 
ajándék hűtőmatracot, és így tovább… A hűtőmatracból LIMITÁLT készlet áll rendelkezésre! A képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem vonható össze. 

A termékre kattintva megrendelheted Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.happyandfit.eu/
https://www.alphaportal.hu/petfoodszaraz-eledelek/hf99582-happyandfit-natural-welpen-lamm-12kg
https://www.alphaportal.hu/petfoodszaraz-eledelek/hf99412-happyandfit-natural-adult-lammandreis-12kg
https://www.alphaportal.hu/petfoodszaraz-eledelek/hf99282-happyandfit-natural-adult-active-12kg
https://www.alphaportal.hu/petfoodszaraz-eledelek/hf99652-happyandfit-natural-adult-rindandreis-xl-12kg
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Átütő erő és nagyfokú védelem 
társállat rendelők számára, 
ha valami újdonságot keres.

Biocan
N O V E L

R

a 2020-as évre kérje egyedi, szerződéses 

A JÖVŐ VAKCINÁI!

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)

Noroverm 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

KÖLYÖKCSOMAG PROGRAM
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.

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)

Noroverm 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

Mit is jelent ez?
Nézzük a csomagok összetételét! A kiskutyák
első állatorvosi kezelésében alapvetően a vak-
cinák és a parazitaellenes szerek játsszák a leg-
fontosabb szerepet. A kölyökcsomag gyógysze-
rösszetétele az oltási sorral kezdődően, a szív-és
bélféreg elleni kezelésen át, a kullancs, bolha,
szúnyog elleni védelmen keresztül, az egyedi
jelölésig mindent tartalmaz. Sőt arról sem feled-

keztünk 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 a
tápot tartalmazó mintacsomag, rágókötél, tisz-
tasági csomag és a kölyökprogramhoz valamint a
takarmányozáshoz kapcsolódó oktatási anyagok.

*WSAVA 2015 AJÁNLÁSA ALAPJÁN. *164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET   * 128/2009. (X. 6.) FVM RENDELET,

MINDEN, AMIRE 
AZ ELSŐ OLTÁSTÓL 
EGYÉVES KORIG 
SZÜKSÉG VAN

WWW.VETADVISOR.HU

AJÁNDÉK- 
CSOMAG 
GAZDIKNAK

ajánlatunkat kereskedelmi képviselőjétől!

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.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.vetadvisor.hu/
https://www.vetadvisor.hu/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
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IDEXX SNAP TESZT ÓRIÁSI 
K É SZ LETK I SÖ PR É S !

Cikknév Ajánlott ár 
(nettó)

Készlet 
(db)

IDEXX SNAP 4Dx teszt 5 db 16 413 Ft 24

IDEXX SNAP Heartworm15 teszt SNAP 15 db 31 062 Ft 4

IDEXX SNAP 4Dx teszt 30 db 72 954 Ft 3

IDEXX SNAP 4Dx teszt 30 db 72 954 Ft 9

IDEXX SNAP Heartworm 30 teszt SNAP 30 db 51 924 Ft 11

IDEXX SNAP Heartworm 5 teszt SNAP 5 db 10 998 Ft 5

IDEXX SNAP Giardia teszt 15 db 32 395 Ft 14

IDEXX SNAP cPL teszt SNAP reader leolvasóhoz 10 db 37 434 Ft 3

IDEXX endokrinológiai SNAP teszt Epesavak (májfunkció) vizsgálatához 6 db 21 096 Ft 5

IDEXX SNAP cPL teszt SNAP reader leolvasóhoz 10 db 37 434 Ft 16

IDEXX SNAP Giardia teszt 5 db 14 101 Ft 4

IDEXX SNAP Total T4 endokrinológiai teszt 6 db 22 208 Ft 2

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Dr. Végh Ákos +36-30 472 5703 | aomuszer@alpha-vet.hu

tel.:06304725703
https://www.vettech.hu/
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IDEXX Catalyst One®

Innovatív gondoskodás, ami kéznél van

CEE73

500 000 Ft+áfa 
KEZDŐRÉSZLET 
BEFIZETÉSÉVEL 

ELVIHETŐ!

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Dr. Végh Ákos +36-30 472 5703 | aomuszer@alpha-vet.hu

tel.:06304725703
https://www.vettech.hu/
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KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
RÖNTGENES 
ESZKÖZÖK TELJES 
PALETTÁJA

MAGAS SZÍNVONALÚ 
NÉMET SZERVIZ ÉS SUPPORT, 
DÉL-KOREAI GYÁRTÁS

Komplett DR 
(flatpaneles) rendszer
PC-vel szoftverekkel 
sugárforrással, asztallal

MÁR 
9 400 000 FT + ÁFA-tól

+ többféle finanszírozással, 
komplett segítségnyújtás az 
engedélyezésben.

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

Dr. Geőcze Zoltán +36-30 174 6908 | geocze.zoltan@alpha-vet.hu

• Nagy teljesítményű, helyhez kötött röntgenrendszer (32 kW)
beépített monoblokk kialakítás

• 4 irányba úszó röntgenasztal 200 kg-os maximális
terhelhetőséggel

• 8,4 collos színes érintőképernyő a beállításokhoz

• Fel-le szerelhető rácstartó (grid)

• A nagyfrekvenciás technológia lehetővé teszi a kristálytiszta
diagnosztikai felvételeket

• Változtatható a fókusztávolság és a röntgenforrás forgatható
(± 90 °) (opcionális)

Komplett CR rendszer 
PC-vel, szoftverekkel, 
sugárforrással és asztallal

MÁR 8 200 000 FT + ÁFA-tól

Ecoray 400
A professzionális röntgen- 
megoldás igényeseknek

tel.:06301746908
https://www.vettech.hu/
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

Dr. Geőcze Zoltán +36-30 174 6908 | geocze.zoltan@alpha-vet.hu

KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG
A HUGER AGVE-68 sorozatú GI endoszkópok 
fejlett CMOS képérzékelő és kompakt VIS-68 
videó endoszkópia rendszerrel rendelkeznek, 
kiváló algoritmus technológiával és kifinomult 
funkciókkal, így képesek kivételesen nagy 
felbontású képek megjelenítésére világos 
részletességgel minden részletben.

NAGYFELBONTÁSÚ KÉPEK
A VIS-68 endoszkóp processzor a HQ 
hatókörökkel kombinálva a kifinomult 
endoszkópos képeket képfeldolgozási 
technológiájával tovább javítja, fokozott 
színvisszaadással, minimális képzajjal és 
csökkentett fényudvarral biztosítja.

IPS KIJELZŐ (OPCIONÁLIS)
A 60fp/s kapacitású IPS kijelző az optimális 
színvisszaadást biztosítja mind az állóképes, 
mind a dinamikus endoszkópos képekhez.

HUGER VIS-68
ÁLLATORVOSI 
VIDEOENDOSZKÓP 
RENDSZER, 
ELÉRHETŐ ÁRON!

“Művészi” 
videó endoszkópia, 
nagy felbontású 
technológiával

Tápellátás, Megfigyelés, Dokumentáció, 
Megvilágítás, Levegő bejuttatás, Víz 
bejuttatás.

tel.:06301746908
https://www.vettech.hu/
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RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

Dr. Geőcze Zoltán +36-30 174 6908 | geocze.zoltan@alpha-vet.hu

273360 Védőgallér Eh.30cm Buster 10 1 192 Ft

KRU273367 Védőgallér Eh.40 Cm Buster 10 3 087 Ft

KRU273368 Védőgallér Eh.35cm Buster 10 2 441 Ft

273340 Védőgallér Eh.20cm Buster 10 790 Ft

273320 Védőgallér Eh.10 Cm Buster 10 530 Ft

273350 Védőgallér Eh.25cm Buster 10 1 020 Ft

112373 Fecskendő Eh 2ml Dobozos 3 Részes 100 15 Ft

261131 Kesztyű vizsgáló nitril púdermentes 
XS 100x 10 2 900 Ft

273330 Védőgallér Eh.15 Cm Buster 10 711 Ft

273325 Védőgallér Eh.12.5cm Buster 10 603 Ft

152175
Baloldali oltógyomor 
helyzetváltozáshoz műtéti fonal fém 
fogóval 2 db Kruuse

10 2 139 Ft

291102 Hőmérő Digitális Vízálló Vet Sc12 
nagyállatos 10 3 258 Ft

112376 Fecskendő Eh 20ml Dobozos 3 Részes 50 41 Ft

260718 Inszemináló Kesztyű Eh 90cm kék 
Krutex 100db 10 1 951 Ft

112461 Tű Eh Luer LL 14Gx2 1/2 2,1x60 mm 
Bovivet 100x 10 6 567 Ft

141770 Műtéti fólia 60x90 cm Buster 25 240 Ft

112372 Fecskendő Eh 1ml Dobozos 3 Részes 100 15 Ft

112374 Fecskendő Eh 5ml Dobozos 3 Részes 100 15 Ft

INFSZM Infúziós Szerelék Szm. Vent. Bovivet 25 569 Ft

230841 Termékenyítő katéter 60 cm nem steril 
Kruuse kék véggel 25 db/csomag 10 2 227 Ft

GHISLA5 Szúrcsap (Trokár) + Kanül Grymer-
Sterner Oltógyomor Rögzítéshez OHV 2 19 736 Ft

161278 Nedvességfelszívő műtéti alátét 
kendő 450x600 mm 10x Valueline 10 1 860 Ft

GHIS1100 Tű Tuberculin 22gx5/32 0,7x4mm 
Belanox 12 644 Ft

141845 Műtéti fólia steril 120x250 cm Buster 25 815 Ft

142030 Bendőmágnes Bovivet 10 476 Ft

273406 Kat.Húgycső Kutya 1,6x500 mm Buster 12 1 275 Ft

112378 Fecskendő Eh 50ml Dobozos 3 Részes 25 84 Ft

141132 Szikepenge N.22 Kruuse Steril 100 39 Ft

273087 Kutyabefogóbot 150 cm 2 47 641 Ft

290798 Tesztcsík vizelethez Vet-10 Kruuse 
100 db 4 11 165 Ft

112375 Fecskendő Eh 10ml Dobozos 3 Részes 100 28 Ft

152180 Oltógyomor Rögzítő Fonal Grymer-
Sterner 2db OHV 10 3 390 Ft

161279 Nedvességfelszívő műtéti alátét 
kendő 600x900 mm 10x Valueline 12 2 328 Ft

112281 Fecskendő 10 Ml Plexi Bovivet 
skálabeosztással a dugattyú rúdon 10 1 166 Ft

273451 Kat.Húgycső Macska 1x130 mm 12 746 Ft

220402 Hoof Gél Kruuse 500ml 5 4 899 Ft

141850 Műtéti fólia steril 120x180 cm Buster 25 523 Ft

273404 Inszemináló katéter kutya steril Buster 12 458 Ft

170300 Tőgykanül Gyapjú 3,0 mm Colombus 
Kruuse 20 db 5 2 516 Ft

5221 Kat.Húgycső Macska 1,3mm 
Mandrinos 12 1 329 Ft

141141 Szikepenge N.23 Kruuse Steril 100 36 Ft

273461 Kat.Húgycső Macska 1,3x130 mm 
Buster 12 799 Ft

170385 Szopásgátló Zöld 10 1 699 Ft

112285 Fecskendő 20 Ml Plexi Bovivet 10 894 Ft

112287 Fecskendő 20 Ml Plexi Bovivet 
skálabeosztással a dugattyú rúdon 10 1 199 Ft

Cikkszám Termék Mennyiség Mennyiségre 
nettó akciós ár Cikkszám Termék Mennyiség Mennyiségre 

nettó akciós ár

EGÉSZ DOBOZ AKCIÓ 

tel.:06301746908
https://www.vettech.hu/
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Deptil HDS
Használatra kész semleges ph értékű 
folyadék, baktericid és fungicid 
felületfertőtlenítő készítmény 
élelmiszeruipar, mezőgazdasági és 
egészségügyi felhasználásra
Kiszerelés: 0,75 liter

felület fertőtlenítő Alkoholos fertőtlenítő 

A

9+3
AKCIÓ!

Duo Touch
+ adagoló
Kéztisztító és fertőtlenítő oldat
• 2 az 1ben: tisztító és fertőtlenítő hatás
• Baktericid és fungicid hatás
• Illatosítót és színezéket nem tartalmaz
• Nincs benne EDTA
• Gyakori használatra alkalmas
Kiszerelés: 1 kg

kézfertőtlenítő 

5+2
AKCIÓ!

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

• Alkalmazás: higiénés kézfertőtlenítés.
• Alkalmazható: az egészségügy, a betegellátás, az élelmiszeripar,

a vendéglátás területén,  közintézményekben, háztartásokban.
• Felhasználói kör: lakossági és foglalkozásszerű felhasználóknak
• Formuláció típusa: felhasználásra kész oldat.
• Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, virucid.

KÉSZÍTMÉNYEINK 
A RENDELŐI HIGIÉNIÁHOZ

Higiénés kézfertőtlenítés, sebészi bemosakodás.
5 ml mennyiséget dörzsöljünk szét a kézen és az alkaron. 
Behatási idő: 30 másodperc.
Sebészi bemosakodáshoz a műveletet egymás után 5x kell 
elvégezni. Kiszerelés: 1 liter.

Cikkszám: BRADOPL

Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítő, 
műtéti bemosakodó

5+1
AKCIÓ!

kézfertőtlenítő 

A termékre kattintva megrendelheted Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerekegyeb-fertotlenitokkezfertotlenitesre-alkalmas-szerek/051009111-bradoplus-kez-es-borfertotlenito-muteti-bemosakodo-pumpas-250-ml
https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerek/deptil1-hypred-deptil-hds-06-kg-075-liter-alkoholos-feluletfertotlenito
https://www.alphaportal.hu/fertotlenitoszerekszemelyi-higienia2-in-1-keztisztito-es-fertotlenito/hypr87-hypred-duo-touch-fertotlenito-hatasu-kezmoso-szappan-1-kg
https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerekegyeb-fertotlenitokkezfertotlenitesre-alkalmas-szerek/hyg15-perfect-hygisept-kezfertotlenito-100-ml
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ISMÉT ELÉRHETŐ!
Tartós fájdalomcsillapítás havonta 
történő adagolással1

Ajánlott kezelési lehetőség már 
a betegség korai szakaszában is

Hivatkozás:
1. Az adagot 14 nap múlva, majd ezt követően havonta kell ismételni. A kezelési ciklus alatt 7 egymást követő adagnál (6,5 hónap) többet nem szabad adni.

Az állatgyógyászati készítmény neve: Trocoxil 20 mg rágótabletta kutyának; Trocoxil 30 mg rágótabletta kutyának; Trocoxil 75 mg rágótabletta kutyának; Trocoxil 95 mg rágótabletta kutyának. Hatóanyag: Mavacoxib 6 mg; 20 mg; 
30 mg; 75 mg; 95 mg. Terápiás javallatok: Kutya degeneratív ízületi betegségeivel járó fájdalom és gyulladás kezelésére, ha a javasolt kezelés tartama az egy hónapot meghaladja. A Trocoxil a fájdalom és gyulladás kezelésére 
használt nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID) vegyületek csoportjába tartozik. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható 12 hónaposnál fiatalabb és/vagy kevesebb mint 5 kg testtömegű kutyánál. Nem alkalmazható gyomor-bél 
fekélyben vagy vérzésben szenvedő kutyánál. Nem alkalmazható nyilvánvaló vérzéses rendellenességnél. Nem alkalmazható rendellenes vese- vagy májfunkció esetén. Nem alkalmazható szívelégtelenség esetén. Nem alkalmaz-
ható vemhes, tenyésztésre szánt vagy szoptató kutyánál. Nem alkalmazható a készítmény hatóanyaga vagy bármely vivőanyaga iránti túlérzékenység esetén. Nem alkalmazható szulfonamidok iránti ismert túlérzékenység esetén. 
Nem alkalmazható glükokortikoidokkal vagy más nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID) készítménnyel egyidejűleg. Kerülje alkalmazását dehidrált, hypovolaemiás vagy alacsony vérnyomású állatoknál, mert a vesetoxicitás 
kockázata ilyen esetben fokozott. Adagolás és alkalmazási mód: Szájon át alkalmazandó. Csak az állatorvos által előírt adagot alkalmazza. A Trocoxil rágótabletta adagja 2 mg  mavacoxib/testtömeg kg. NEM NAPONTA ADANDÓ 
NSAID! Az adagot 14 nap múlva, majd ezt követően HAVONTA kell ismételni. A kezelési ciklus alatt 7 egymást követő adagnál (6,5 hónap) többet nem szabad adni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Nem értelmezhető. 
Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 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/2/08/084/001-005. Vényköteles. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Zoetis Hungary Kft. képviselőjét.
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Hosszantartó hatás 

HOZD ÚJRA A LEGJOBB FORMÁD!




