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Out of the box 
– Vannak akik tudják, hogy itt a nagy dobás!

Te köztük vagy?
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Az Alpha-Vet Hírek 
weben is elérhető. 
Olvasd be a QR kódot!

https://www.vethirek.hu/
https://www.alphavet.hu/
https://www.dokiforvets.hu/
tel.:0622534597
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4. oldal Elérhetőségeink

6. oldal Karácsonyi & Újévi Köszöntő

8. oldal Uranotest Early Bird - Kérd éves szerződésünket!

9. oldal Minera immunerősítésre egész télen!

10. oldal Csatlakozz az AlphaVet társállatos vakcina programhoz!
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12. oldal A jövő vakcinái - Bioveta társálaltos vakcinák
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17. oldal Altató és nyugtató szereink

19. oldal Egészséges fogak, boldog Kedvencek! PlaqueOff Animal 5+1 akció 

20. oldal Oralade 5+1 rabatt!

21. oldal Hill's ajánlataink

24. oldal Superior gondoskodás kedvenceknek

27. oldal Vet Life Ajándék üvegszekrény ajánlat!

28. oldal Samsung Medison + ultrahangos vizsgálóasztal

29. oldal IDEXX Catalyst One üzleti ajánlataink

31. oldal Tisztításban All In szolgáltaás!
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40. oldal Export állatszállítást előkészítő hatósági vizsgálatok a Phylaxia Labornál

42. oldal A huminsavak javítják a vitaminok hasznosulását, kötik a toxinokat és nehézfémeket

43. oldal Vitapol Liquid immun erősítő hatásának bizonyítása baromfiban

44. oldal A folyékony takarmány-kiegészítők jelentik a sikerhez vezető utat!

47. oldal Termelési eredmények fokozása a sertés ágazatban - Uppetite Pig
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Telephelyek

Észak-kelet Magyarország Dencsák Mihály   +36(30) 593-6345   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

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

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

Régióvezetők

Gyógyszeres területi képviselők

BUDAPEST
Telephely: 1194 Budapest, Hofherr A. u. 42. +36-1/348-3000
Gyógyszertár: Nyitva: H.-P.: 8-18-ig +36-1/348-3011
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

SZÉKESFEHÉRVÁR
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.                   +36-22/516-402
Gyógyszertár: Nyitva: H-P.: 7-20-ig, Szo: 8-12-ig                +36-30/227-7220

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

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

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

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

Állategészségügy és agrárium
Tóth András   
Állategészségügyi divízió igazgató
toth.andras@alpha-vet.hu  
+36-30/279-3492

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

Dr. Végh Ákos PhD
Állatjólléti és biotechnológiai divízió igazgató
vegh.akos@alpha-vet.hu  
+36-30/472-5703

Mozsár Andor    
Állatorvosi társállatos üzletfejlesztési igazgató, 
Marketing és kommunikációs divízió igazgató
mozsar.andor@alpha-vet.hu 
+36-30/400-2118

Dr. Lukács Zoltán    
Állatkórházak, állatmentés és alapítványi divízió igazgató, 
Állatorvosi társállatos üzletfejlesztési igazgató helyettes
lukacs.zoltan@alpha-vet.hu 
+36-30/528-8105

Vranovics Károly    
Agrártechnológiai divízió igazgató 
vranovics.karoly@alpha-vet.hu  
+36-30/511-2831

Dr. Leitold József 
Alphafeed takarmány ágazat igazgató, 
Phylaxia Labor haszonállat üzletfejlesztési igazgató
leitold.jozsef@alpha-vet.hu  
+36-30/993-4676 

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

Állatpatikáink

ANITECH - eszköz, gyógyszer

ALPHAFEED - takarmány ALPHAPLANT - növény Doki For Vets - szoftver
Dr. Leitold József               +36-30/993-4676
Takarmány-ágazat igazgató 
leitold.jozsef@alpha-vet.hu
Dr. Tóth Rozália   +36-30/561-4412
Vezető szakmai szaktanácsadó
Szabó András   +36-30/976-1362
Szaktanácsadó 
Szegedi Erika  +36-30/456-3725
Területi képviselő
Greiner Dávid +36-30/161-9539
Szaktanácsadó
Kaszap Erika  +36-30/161-9538
Szaktanácsadó

Botha Levente +36-30/377-8384 
IT igazgató 
Support +36-22/534-597 

support@dokiforvets.hu

Tánczos István +36-30/233-3593
Ágazati igazgató 
Szűcs Pál   +36-30/511-2836
Szaktanácsadó

Bödör Bence +36-30/179-1842
Szaktanácsadó
Lengyel Tibor +36-30/994-5925
Szaktanácsadó

Baráth István +36-30/ 528-7670
Szaktanácsadó

VETTECH - műszer
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu
Dr. Végh Ákos +36-30/472-5703 
Dr. Geőcze Zoltán +36-30/174-6908
Maros József +36-30/267-6175
Román Ádám +36-30/651-3074
Dr. Péntek István +36-30/732-2793

Állattenyésztési eszközök, felszerelések
Vranovics károly +36-30/511-2831
Pártay Judit  +36-30/221-1131
Albertzki Zoltán  +36-30/511-2846
Cseszkó Ferenc +36-30/267-4697
Kincses Nándor +36-30/357-2117

Gyógyszertár, állatorvosi eszközök
Pártay Judit  +36-30/221-1131
Pollák Éva  +36-30/471-6431

Hygitech - Állategészségügyi fertőtlenítés
Kincses Nándor +36-30/267-5427
Jánosa Tibor +36-30/357-8873
Antal Gergő +36-30/321-3528
Kádár Bence +36-30/162-0151

Lovas felszerelések, Equistro készítmények
Orgoványi Attila  +36-30/267-5624

IDEXX termékmenedzser
Dömötör Szilveszter  +36-30/460-5934

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

Vevőszolgálat

Észak-kelet Magyarország Dencsák Mihály   +36(30) 593-6345   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

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

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

Régióvezetők

Gyógyszeres területi képviselők
Budapest, Pest megye Dr. Vértesi János   +36(30) 663-9797   vertesi.janos@alpha-vet.hu 
Budapest, Pest megye Somogyi Tamás   +36(30) 303-6401   somogyi.tamas@alpha-vet.hu
Dél-kelet Magyarország Bittner Tamás   +36(30) 574-4693   bittner.tamas@alpha-vet.hu
Dél-kelet Magyarország Kovács Bence   +36(30) 936-7842   kovacs.bence@alpha-vet.hu
Észak-kelet Magyarország  Siska Annamária   +36(30) 440-0321   siska.annamaria@alpha-vet.hu
Észak-kelet Magyarország   Máté Nikolett   +36 (30) 179-1809   mate.nikolett@alpha-vet.hu
Észak-nyugat Magyarország Tálas Tamás   +36(30) 528-8032   talas.tamas@alpha-vet.hu
Hajdú-Bihar megye, Békés megye Gondor György   +36(30) 925-9121   gondor.gyorgy@alpha-vet.hu
Kelet-közép Magyarország Tóth István   +36(30) 500-4384   toth.istvan@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország Péli Antónia   +36(30) 823-3949   peli.antonia@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország Koczor Ákos   +36(30) 400-2110   koczor.akos@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország Barcsay Miklós   +36 (30) 994-5927   barcsay.miklos@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország Tóth Árpád   +36 (20) 566-8519   toth.arpad@alpha-vet.hu
Nyugat-Dunántúl Varga Tamás   +36(30) 400-2104   varga.tamas@alpha-vet.hu
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

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
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*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.
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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

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

®
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*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
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Tisztelt Olvasó!
Régen úgy volt, hogy a karácsony fehér volt, 
a bejgli pedig vagy mákos, vagy diós. Ösz-
szejöttek a családtagok, a barátok és a kollé-
gák, hogy gyertyát, csillagszórót gyújtsanak, 
köszöntsék az új évet és boldog ünnepeket 
kívánjanak egymásnak

Ma úgy van, hogy bejgliből is van már geszte-
nyés és szilvás vagy kókuszos és karácsonykor 
mindenki otthon marad és telefonon, sms-
ben, e-mailben vagy az interneten köszönti 
barátait, szeretteit és annak örül, ha elkerüli ez 
a szörnyű járvány, minden velejárójával együtt.

Az idei fura világ és ez a rendellenes év sok 
mindenki számára hozott lemondást, vesz-
teséget és sajnos gyászt és szomorúságot 
is. Mégis elmondhatjuk, hogy annyi minden 
átalakult és megváltozott, annyi új és jó dolog 
is megtörtént velünk, amit korábban nem 
hittünk volna. 

Hisszük, hogy aki a békét hozza el ma-
gával, az törődik a közösségével igazán. 

A karácsony üzenetét nem lehet megváltoz-
tatni: minden történetnek és mesének az 
a tanulsága, hogy az ember magabiztosan 
meg tudja különböztetni egymástól a pozitív, 
előremutató eredményeket a múltbéli rossz 
dolgoktól. 

A világban minden azzá lesz, amivé mi ma-
gunk tesszük! Ezt valljuk mi az Alpha-Vet 
dolgozói is és azt kívánjuk, hogy kollégáink 
és partnereink is ezt érezzék, mikor tőlünk 
rendelnek, mikor velünk szövögetik terveiket, 
mikor ránk gondolnak.

Ennek jegyében kívánjuk jelenlegi és jövő-
beli partnereinknek, kedves kollégánknak 
és barátainknak, hogy az idei karácsonyon 
mindenki meglelje azt, amit keres, amit év 
közben elveszített.  

Áldott, békés karácsonyt és egészségben, 
erőben gazdag új évet kíván az Alpha-Vet 
Kft minden dolgozója.

Karácsonyi 
& Újévi 
Köszöntő
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KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V. 

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK 
HATÉKONY GYÓGYSZERE

ALPHADERM PLUS

HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓJA

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

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

Hatóanyag: Marbofloxacin, gentamicin, ketokonazol, prednizolon Kiszerelés: 10 ml

Kiszerelés: 30 ml, 100 mlHatóanyag: Marbofloxacin, ketokonazol, prednizolon

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekborgyogyaszati-keszitmenyek/alph7-alphaderm-plus-100-ml-hu
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/marb10-marbogen-complex-10-ml-atithu
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EARLY 
BIRD
2021

Innováció és megbízhatóság az 
állatorvosok szolgálatában.

Uranotest®

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 olvasó

Egykomponensű tesztek:  Dirofilaria | Panleucopenia 
Felina | Giardia | Immunoestatus Parvo

Az érzékenység és specifikusság hasonló 
a laboratóriumi eljárásokhoz

Hosszú lejárati idők (18 és 24 hónap között)

Diagnosztikai megbízhatóság karnyújtásnyira 
anélkül, hogy bonyolult módszerekbe 
vagy készülékekbe fektetne

Szobahőmérsékleten tárolható: 
nem foglal helyet a hűtőben

Kérd éves szerződési 
ajánlatunkat és ingyenes 
mintáinkat kipróbálásra!

Uranotest®

Az ingyenes mintát a 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu 
e-mail címre küldött levélben tudsz kérni!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=uranotest&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=uranotest&skat=372
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Nyugtalanság és 
szorongás oldására.
Gyulladással és 
fájdalommal járó 
ízületi betegségek 
kezelésére

prémium minőségű 
kender kivonatbólCBD CBD 

Javítja az állat 
kondícióját, ellenállóbbá 
teszi a betegségekkel 
szemben.

Immunerősítés 
egész télre!

minera
cseppek kutyáknak, macskáknak

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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CSATLAKOZZ 
AZ ALPHAVET 
TÁRSÁLLATOS 
VAKCINA 
PROGRAMHOZ!

A NAGY SIKERRE 
VALÓ TEKINTETTEL 
MÁR MOST 
MEGKÖTHETED 
A 2021-ES ÉVI 
VAKCINA 
SZERZŐDÉST.
A RÉSZLETEKÉRT KERESD
ÜZLETKÖTŐDET!

* akik 2020-ban már a programban részt vettek további kedvezményeket biztosítunk számukra!

Biocan
N O V E L

R

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
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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)

Noroverm Trio 
tabletta

Emésztőszervi fonál- 
és galandférgek

Scalibor nyakörv
vagy Vectra 3D

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 szerepel az oldalon? 

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 
elleni 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 ren-
delőbe a gazdik , és innentől kezdve az elköte-
lezett páciensek közé tartozzanak, ezért egy 
ingyenes ajándékdobozt adunk minden kisku-
tyához, 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. 

Az Alpha-Vet Kft. az állatorvosok számára 2020-ban indítja útjára kölyökcsomag wellness prog-
ramját. 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 meg-
rendelni. 

https://www.vetadvisor.hu/
https://www.vetadvisor.hu/
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Biocan
N O V E L

R

A JÖVŐ VAKCINÁI!
ÁTÜTŐ ERŐ ÉS NAGYFOKÚ VÉDELEM 

társállat rendelők számára, 
ha valami újdonságot keres.

Lovak EHV fertőzése ellen!
Hatóanyag: Inaktivált lóinfluenza és ló herpesz vírus (EHV-1)

Kiszerelés: 1 adag

VAKCINA A.U.V. EMULZIÓS INJEKCIÓ LOVAK RÉSZÉRE
BioEquin FH 

50 adaghoz +20% rabatt

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.

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biove-bioequin-fh-emulzio-lo-vakcina-1-adag


  13a termékképek illusztrációk Alpha-Vet Hírek  December VISSZA A TARTALOMHOZ

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

 

nettó 25 000Ft feletti 
BiogenicVET termék vásárlása esetén 
minden új és meglévő partnerünk számára

1 doboz BiogenicVet 
Vetamanoza 60g 
terméket adunk 
ajándékba!

®
 

csak állatorvosoknak

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet&skat=372
https://biogenicvet.com/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet&skat=372
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A tömegtájékoztatásból zúdulnak ránk a hatásos 
reklámok az egészség megőrzése és a természe-
tes eredetű táplálék kiegészítők használatára –  
a nézőkben azt az érzést keltik, hogy aki ad vala-
mit magára és a családjára, az áldoz az egészsé-
gére és szedi ezeket a termékeket.

Itt lép be a képbe, hogy a kutya- és macskatulaj-
donosok a kedvenceiket is családtagnak tekintik, 
és hasonló készítményeket keresnek az állataik 
számára is az állatorvosoknál.

Ezeket a vevői igényeket elégíti most ki az Alpha-
Vet a széles spektrumot lefedő BiogenicVet ta-

karmány-kiegészítő termékcsalád bevezetésével, 
amely több mint 30 különböző terméket tartalmaz. 
A választékban megtalálhatók húgyúti problé-
mákra, veseelváltozásokra, emésztésre, kardio-
vaszkuláris rendszerre és májműködésre ható 
szerek, ízületvédők, immunerősítők, bőr-szőr 
problémák esetén használható készítmény, nyug-
tató tabletta, idegrendszeri degeneráció és egy 
vérszegénységben használható kapszula is.

Ahogy a termékcsalád neve – a BiogenicVet is 
mutatja, ezeket a termékeket kizárólag állatorvosi 
rendelőkön keresztül forgalmazzuk.

BiogenicVet – ÁLLATORVOSI MEGOLDÁSOK 
a kutyák és macskák PROBLÉMÁIRA!

VÉRSZEGÉNYSÉGRE (ANÉMIA)

BiogenicVET Hemoplex 

SZÍVELÉGTELENSÉGRE

BiogenicVET Cardio
BiogenicVET Cardio Small Breeds

EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁKRA
BiogenicVET Pro Bio por
BiogenicVET Pro Bio Paste
BiogenicVET Multipro
BiogenicVET Carbon Active

HÚGYÚTI FERTŐZÉSRE

BiogenicVET Vetamanoza
BiogenicVET Vetamanoza Powder
BiogenicVET Urino Dog
BiogenicVET Urino CatMÁJPROBLÉMÁKRA

BiogenicVET Hepato Forte
BiogenicVET Hepatosil Advanced

IMMUNERŐSÍTÉSRE

BiogenicVET Immuno
BiogenicVET Immunoxantin 

ÍZÜLETI PROBLÉMÁKRA

BiogenicVET Arthro Collagen
BiogenicVET Pro Collagen
BiogenicVET ARTOMAX 
• SMALL BREEDS 
• LARGE BREEDS
• GIANT BREEDS

SZORONGÁSI PROBLÉMÁKRA
BiogenicVET Calmatonin

IDEGRENDSZERI PROBLÉMÁKRA

BiogenicVET Neurovet Alpha Complete

BŐR ÉS SZŐRBETEGSÉGEKRE

BiogenicVET Skin&Flur

VESEELÉGTELENSÉGRE
BiogenicVET Renitine
BiogenicVET Renal

Új takarmánykiegészítő kutyáknak és macskáknak 
kizárólag állatorvosi rendelők számára
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Külső és belső paraziták elleni rácsepegtető oldat 
kutyáknak, macskáknak és vadászgörényeknek. 

NE ADJON ESÉLYT A DIROFILÁRIÁNAK! KEDVEZŐ ÁRÚ, SZÍV ÉS BŐRFÉREG 
ELLENI, MOXIDECTIN ÉS IMIDAKLOPRID TARTALMÚ SPOT ON

Moxiclear

Moxiclear 
SZÍVFÉRGESSÉG 
TERÁPIÁS ÉS 
PREVENCIÓS 
PROGRAM
Indítsd az évet 
Moxiclearrel!

Csatlakozz 
programunkhoz! 

1 éven keresztül biztosítjuk 

számodra a szűréshez 

szükséges termékeket és a 

protokollhoz tartozó szakmai és 

promóciós anyagokat, mindezt 

Óriási Rabattos 

kedvezménnyel!

Az első 100 rendelő 

számára ajándék szívféreg 

demonstrációs preparátumot 

biztosítunk.

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
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1 A MOXICLEAR OLDAT SZÉLES SPEKTRU-
MÚ, KOMBINÁLT PARAZITAELLENES  
KÉSZÍTMÉNY

2 A MOXICLEAR JÓVÁHAGYOTT JAVALLATAI 
KUTYÁKBAN SZÉLESEBBEK,  
MINT A HASONLÓ TERMÉKEKÉ.

A Moxiclear hatóanyaga a moxidektin és az imidakloprid. Ez 
a kombináció számos ektoparazita és fonálféreg faj ellen 
megbízható kezelési lehetőséget nyújt kutyák, macskák és 
vadászgörények számára: bolhásság, rühösség, szőrtet-
vesség, szívférgesség, bőrférgesség, a gyomor-bélcsa-
torna fonálféreg fertőzések.

A Moxiclear nemcsak az L3 és L4 stádiumú szívféreg lárvá-
kat pusztítja el, hanem a cirkuláló Dirofilaria immitis ala-
kokat – a mikrofiláriákat is! Ennek a hatásának köszönhe-
tően nemcsak a szívférgesség (érett férgek kialakulásának) 
megelőzésére használható, hanem az adult alakokkal már 
megfertőződött kutyákban a fertőzés terjedését is csökkenti, 
mert alacsonyabb lesz a szúnyogok által továbbvihető lárvák 
száma az érpályában.

3 A MOXICLEAR KUTYÁKBAN A 
BŐRFÉRGESSÉG GYÓGYKEZELÉSÉRE IS 
HASZNÁLHATÓ, NEMCSAK MEGELŐZÉSRE.

A Moxiclear a kifejlett Dirofilaria repens alakokat is el-
pusztítja, nemcsak az L3 stádiumú lárvákat, és a 
cirkuláló Dirofilaria repens mikrofiláriák számát is csök-
kenti. Ez fontos előnye bőrférgességgel szemben való 
védekezésben, amely zoonózisként a tulajdonosra is 
veszélyt jelent.

4 A MOXICLEAR HATFÉLE 
HATÁSERŐSSÉGBEN ÉRHETŐ EL.

Külön termék kapható kistestű macskák és vadász-
görények, nagytestű macskák, valamint kis-, közepes-, 
nagy-, illetve óriástestű kutyák számára.

5 A MOXICLEAR HASZNÁLATA KÉNYELMES, 
EGY HÓNAPOS VÉDELMET BIZTOSÍT.

A Moxicleart az állat bőrére kell csepegtetni a tarkó-
tájékon, illetve a lapockák közötti bőrterületen, hogy az 
állat ne tudja lenyalogatni.

6 A MOXICLEAR BIZTONSÁGOS.

A készítmény 7 hetes kor és 1 kg testtömeg felett biz-
tonsággal alkalmazható. A terápiás adag ötszörösét adva 
is csak átmeneti mellékhatások jelentkeztek a kísérleti 
állatokon. Ivermektinre érzékeny skót juhászkutyák is jól 
tolerálták, ennek ellenére a colli, bobtail és ezek keve-
rékeinek kezelésekor fokozott óvatosság javasolt, a ter-
mék lenyalogatását mindenképpen meg kell előzni.
A moxidectin és az imidakloprid nem rendelkezik mag-
zatkárosító hatással, a Moxicleart azonban nem tesztel-
ték vemhes állatokon. Csak az állatorvos által elvégzett 
előny/kockázat elemzés elvégzése után alkalmazható.

Hatóanyag: imidakloprid, moxidektin; Gyógyszerforma: rácsepegtető oldat; Célállat fajok : kutya, macska, vadászgörény; Javallatok: Macska: Bolhásság, 
fülrühösség, fejrühösség, szívférgesség megelőzése. angiostrongylosis, gyomor-bélcsatorna fonálférgesség kezelésére, spirocerkózis megelőzésére. Va-
dászgörény: bolhásság megelőzése és kezelése valamint szívférgesség megelőzése. Kutya: Bolhásság, szőrtetvesség, fülrühösség, szívférgesség megelő-
zése, bőrférgesség megelőzése és kezelése, angiostrongylosis, gyomor-bélcsatorna fonálférgesség kezelésére, spirocerkózis megelőzésére. Adagolás: az 
állat testtömegének megfelelő hatáserősségű pipetta teljes tartalmát az állat tarkótájékán és hátán a lapockák közötti bőrfelületre kell csepegtetni a szőr 
széthajtása után.Kiadhatóság: állatorvosi rendelvényre. Kiszerelés: 3 pipetta.

• Moxiclear 40 mg+10 mg rácsepegtető oldat kistestű kutyáknak <4 kg 3x
• Moxiclear 100 mg+25 mg rácsepegtető oldat közepes testű kutyáknak 4-10 kg 3x
• Moxiclear 250 mg+62,5 mg rácsöpögtető oldat nagytestű kutyáknak (10-25 kg) 3x

• Moxiclear 400 mg+100 mg rácsepegtető oldat óriás testű kutyáknak 25-40 kg 3x
• Moxiclear 40 mg+4 mg rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és vadászgörényeknek <4 kg 3x
• Moxiclear 80 mg+8 mg rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak 4-8 kg 3x

Moxiclear
széles spektrumú, kombinált parazitaellenes készítmény 

kutyáknak, macskáknak, vadászgörényeknek

a szívférgesség megelőzésére

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
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ALTATÓ ÉS 
NYUGTATÓ 
SZEREINK

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

ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA BEVEZETÉSÉRE ÉS FENNTARTÁSÁRA 
LÓ, KUTYA, MACSKA, DÍSZMADARAK, HÜLLŐK, PATKÁNY, EGÉR, HÖRCSÖG, CSINCSILLA, 
MONGOL FUTÓEGÉR, TENGERIMALAC, VADÁSZGÖRÉNY ÁLLATFAJOKBAN

ISOFLUTEK 1000mg/g
Hatóanyag: Izoflurán Kiszerelés: 250 ml

100 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.

RÖVID IDEIG TARTÓ ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA KIVÁLTÁSÁRA 
DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS BEAVATKOZÁSOK SORÁN 
LÓ, SZAMÁRA, KUTYA ÉS MACSKA SZÁMÁRA 

NARKAMON 100mg/ml
Hatóanyag: Ketamin Kiszerelés: 50 ml

NYUGTATÁSRA. KOMBINÁCIÓBAN IZOMRELAXÁNSRA, 
ÉRZÉSTELENÍTÉSRE ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSRA

BELAZIN 20mg/ml
Hatóanyag: Hatóanyag: Xilazin (hidroklorid só formájában) Kiszerelés: 25 ml
OLDATOS INJEKCIÓ SZARVASMARHÁK, LOVAK, KUTYÁK ÉS MACSKÁK SZÁMÁRA A.U.V.

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/biov14-narkamon-50-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/isoflu250-isoflutek-250-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bela4-belazin-20-mgml-25-ml
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VIROPLAZIN
25MG / 50MG / 100MG KAPSZULA KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

Új hatásmechanizmus, 
áttörés a vírusfertőzések    
terápiájában! nem csak a 
parvovírus ellen hatékony!

NOROFLE
600+100 mg

`̀ÍZÜLETVÉDO 
FÁJDALOM- 
CSÖKKENTO 
RÁGÓTABLETTA

`̀

  25 mg, 50 mg és 100 mg hatáserősségben 

VITALITÁS  
A TERMÉSZET 
EREJÉVEL

®
termékcsalád

www.biogenicpet.hu

állatorvosok által fejlesztve

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

https://www.alphaportal.hu/tarsallat-takarmanykiegeszitoizuletvedok/noroflex-noroflex-600100mg-60db-izuletvedo-fajdalomcsokkento-ragotabletta
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplaz&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicpet&skat=372
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Belavit AD3E injekció A.U.V. 

KIEMELKEDŐ VITAMINTARTALOM, 
TARTÓS HATÁS

A készítmény az anyagcsere folyamatokkal 
összefüggő, az A-, D- és E-vitamin 
hiányából következő hipo- ill. avitaminózis 
gyógykezelésére alkalmazható.

Célállatfajok: ló,szarvasmarha, sertés, kutya

Hatóanyag: 1 ml készítmény tartalmaz:
Retinol-palmitát 176,47 mg
Kolekalcifero 2,5 mg
all-rac-alfa-Tokoferil-acetát 50 mg

Adagolás:
Egy alkalommal, intramuszkulárisan vagy szubkután.
Általános adagja:
Szarvasmarha: 5 ml
Ló: 2-4 ml
Borjú: 2 ml
Sertés: 1 ml
Süldő: 0,2-0,4 ml
Malac: 0,1-0,2 ml
Kutya: 0,05-0,3 ml

• Csökkenti a fogkő képződését

• Egészséges fogínyt biztosít

• Gátolja a lepedékképződés

•  Megszünteti a kellemetlen 
szájszagot

Adagolás: Szórjuk a port az ételre naponta egyszer. 

Adagoló és adagolási utasítás a csomagban talál-
ható. Gazdaságos, mert a doboz tartalma 10 ttkg 
alatt 8 hónapra, 10-25 ttkg között 4 hónapra, 25 ttkg 
felett 2 hónapra elegendő

Egészséges fogak, 
boldog Kedvencek!

5+1 

AKCIÓ!

https://www.alphaportal.hu/tarsallat-takarmanykiegeszitotakarmanykiegeszito-fog-es-szajureg/plaqueof-plaqueoff-animal-proden-40g--hu
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/szb452-belavit-ad3e-injekcio-100-ml
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A kisállat praxisban dolgozó állatorvos na-
ponta találkozik a bélgyulladás vagy egyéb 
okok miatti dehidratációval – ezekre nyújt 
kétszintű megoldást az Oralade, kutyáknak.

Mikroenterális 
táplálás és orális 

folyadékpótlás 
felsőfokon!

5+1 

AKCIÓ!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=oralade&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=oralade&skat=372
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*Az akció a teljes VE termékcsaládra vonatkozik, a kép csak illusztráció.

ÁLLATORVOSI 
AKCIÓ az 

Alpha-Vet Kft-től

Akár 20% kedvezmény 
ÖTFÉLE VET ESSENTIALS TERMÉK 

vásárlása esetén 

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20vet%20essential&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20vet%20essential&skat=372
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20%
KEDVEZMÉNY AKCIÓ

a SCIENCE PLAN termékekre*

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20science%20plan&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20science%20plan&skat=372
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AKCIÓ!

15% 
KEDVEZMÉNY

*Az akció az összes I/d, GI Biome gyógytápra vonatkozik

GI Biome és i/d termékre (i/d, i/d low fat, i/d stress, i/d sensitive)*

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20prescription%20diet&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20prescription%20diet&skat=372
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www.happyandfit.eu

 happyan
dfit.alwayshappy

 happyan
dfit.dog

Megérkezett!

GABONAMENTES HIPOALLERGÉN 

SZÁRAZELEDEK

SUPERIOR GONDOSKODÁS

Kedvenceknek
  84-44% állati eredetű fehérjével

  állatorvosokkal fejlesztve

 csirkementes

  Ínycsiklandozó húsokkal, egészséges gyümölcsökkel, zöldségekkel

5 KÜLÖNBÖZŐ ÍZBEN

https://www.happyandfit.eu/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=happy%26fit%20superior&skat=372
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BIZTOSÍTS HOSSZÚ, EGÉSZSÉGES 
ÉLETET KUTYÁDNAK!

www.eukanuba.hu

*Az akció kizárólag a fenti kiszerelésekre (12 kg, 12,5 kg, 15 kg) vonatkozik és a fent megadott csomag akciókban érvényes, 
más akcióval nem vonható össze! Kizárólag nagykereskedelmi bruttó árak esetén érvényes! Az ajándék fekhely készlete 
limitált! Az akció más akcióval nem vonható össze! A képek csak illusztrációk.

Az ajándék értéke: 4990 Ft/fekhely  |  A fekhely mérete: 55x40 cm

Vásároljon 5 db bármilyen 
12 kg-os, 12,5 kg-os vagy 

15 kg-os Eukanuba tápot és 

AJÁNDÉKBA ADUNK 
5 DB EUKANUBA 

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, 
MOSHATÓ FEKHELYET!

Vásároljon 3 db bármilyen 
12 kg-os, 12,5 kg-os vagy 

15 kg-os Eukanuba tápot és 

AJÁNDÉKBA ADUNK 
1 DB EUKANUBA KIVÁLÓ 

MINŐSÉGŰ, MOSHATÓ 
FEKHELYET!

vagy

FEKHELY
ajándék
5+5

FEKHELY
ajándék
3+1

2020. 
december 31-ig 

érvényes!

AJÁNDÉK!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=eukanuba&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=eukanuba&skat=372
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  Farmina.com

Vásároljon minimum
2 db 12 kg-os N&D GRAIN FREE
tápot és ajándékba adunk
2 db FARMINA TÁPTARTÓT!*

*Az akcióban nem vesznek részt az N&D Ancestral 

Grain termékei! 

A promóció a készlet erejéig, kizárólag listaáron 

történő vásárlás esetén érvényes. 

A táptartóból LIMITÁLT készlet áll rendelkezésre! A 

képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem 

vonható össze.

A táptartó mérete:
48 x 37,5 x 63 cm

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=n%26d&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=n%26d&skat=372
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T Á R S Á L L A T

Az üvegszekrény méretei: 200x85x40 cm

Az első természetes állatorvosi diétás tápsor

A kép illusztráció

VÁSÁROLJON  
200.000 FT + ÁFA  

ÉRTÉKBEN ÉS A VETLIFE  
ÜVEGSZEKRÉNYT  

AJÁNDÉKBA ADJUK!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vetlife&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vetlife&skat=372
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RENDKÍVÜLI KÉPMINŐSÉG 
A TISZTA KÉP ÉRDEKÉBEN

A PROFIK VÁLASZTÁSA

Amennyiben 
2020.12.31-ig 
vásárol 
SAMSUNG 
ultrahangot

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

• Egyedülálló képminőség

• Innovatív, piacvezető képjavító 
megoldások

• 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.

Dr. Geőcze Zoltán +36-30 174 6908 | geocze.zoltan@alpha-vet.hu
Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

ULTRA-
HANGOS 
VIZSGÁLÓ-
ASZTALT 
adunk 
ajándékba!

tel.:06301746908
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CK1503+Ajándék infrahőmérő 
minden megrendelés 

mellé

Dr. Geőcze Zoltán +36-30 174 6908 | geocze.zoltan@alpha-vet.hu
Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

SDMA

PROG

FRUC
TT

4

PHBR

Lyte4

UPC

CRPIDEXX Catalyst One®

Innováció a legjobb ellátásért egy kézben 
Gyors – Egyszerű – Kényelmes 

Évente bővülő vizsgálati 
lehetőségeket kínálunk.

Az IDEXX Catalyst One® az egyetlen olyan biokémiai analizátor, amely folyamatos orvosi 
újításokat nyújt, mint például a Catalyst® SDMA, hogy változást hozzon a házon belüli 
diagnosztikai tesztekben. Az IDEXX Catalyst One® teljes diagnosztikai képet ad a legjobb 
betegellátás érdekében. Fektessen be ma a jövőbe.

© 2019 IDEXX Laboratories, Inc. Minden jog fenntartva. • 1905022-0519-CEE64 Minden ® / TM 
védjegy az IDEXX Laboratories, Inc. vagy leányvállalatai az Egyesült Államokban és / vagy más 
országokban tulajdona. Az IDEXX adatvédelmi irányelvei az idexx.com címen érhetők el.

CEE064

Vásároljon 2020.12.31-ig 
IDEXX laborgépeket, 

a forgalomvállalástól függetlenül

és10% 
kedvezményt 

biztosítunk a nettó állatorvosi 
árból, a készlet erejéig

Catalyst One + IVLS 
3 797 770 FT +  ÁFA

Elképesztő ÁRON!
MOST 

18 hónapos forgalomvállalással. 
Mindössze havi 60 vizsgálat, 
mely napi 2-3 mintát jelent 

Chem 17 panelre vetítve.

tel.:06301746908
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Egyedi akciós db ár 

100 Ft + ÁFA

Telefonszám: +36 (30) 174-6908 E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu

 Akciós 
doboz ár 

 Akciós 
csomag ára 

(5 doboz) 

 1 400 Ft  7 000 Ft 

 4 000 Ft  20 000 Ft 

 1 600 Ft  8 000 Ft 

 9 000 Ft  45 000 Ft 

 2 800 Ft  14 000 Ft 

161278 Valueline nedvességfelszívő műtéti alátét kendő 
450x600 mm 10x  2 900 Ft 

161279 Valueline nedvességfelszívő műtéti alátét kendő 
600x900 mm 10x  1 900 Ft 

170300 Colombus tőgykanül Gyapjú 3,0 mm Kruuse 20 db  110 Ft 

BELA6 Valueline  kesztyű latex púderezett steril 6. - XS  690 Ft 

180006 KRUUSE Thygesen féle magzatdaraboló 100 cm  1 800 Ft 

273863 Katéter Foley szilikon 8 Fr, 21 in 2,6mm x 55cm 5x  14 900 Ft 

273861 Katéter Foley szilikon 6 Fr, 21 in 2,0mm x 55cm 5x  1 050 Ft 

240574 Kruuse herélő olló kombi No.24  2 100 Ft 

220412 Bovivet pata kötszer XL piros 10 db/csomag  5 800 Ft 

GHIS145 Equivet Méhmosó Cső 190cm Steril  650 Ft 

PFV536754_1 Tőgykötöző Pólya 6 Cm X 4,5 M  10 900 Ft 

292020 Tonovet Plus tonométer  799 000 Ft 

112373 Fecskendő Eh 2ml Dobozos 3 Részes  14 Ft 

112376 Fecskendő Eh 20ml Dobozos 3 Részes  40 Ft 

112374 Fecskendő Eh 5ml Dobozos 3 Részes  16 Ft 

112378 Fecskendő Eh 50ml Dobozos 3 Részes  90 Ft 

112375 Fecskendő Eh 10ml Dobozos 3 Részes  28 Ft 

KÉSZLET- 
KISÖPRÉS 
AKCIÓ!

Cikkszám Cikknév  Akciós ár Cikkszám Cikknév  Akciós ár 

Valueline steril 
latex kesztyű - XS

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 el-
járásoknak köszönhetően alacsony a fehérjeszint, és
a kimutathatósági határérték alatt vannak a kémiai
szennyezések.

• Biológiailag lebontható, környezetbarát

•   Mikrotexturált kialakítása jó tapadást biztosít

•   Műszer-hatékony

tel.:06301746908
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Fertőtlenítő- és tisztítószerektől a higiéniai 
eszközökig és kiegészítő műtős felszerelésig

Klinikájának 
tisztántartásában 
és fertőtlenítésében 
is partner az Alpha-Vet

MINDEN, AMI A TELJESKÖRŰ HIGIÉNIÁHOZ SZÜKSÉGES!

szolgáltatás

Tisztításban

All in
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Á R L I S T A
Cikkszám EAN kód   Cikknév Nettó ár Kiszerelés

P O L - H U N  T E R M É K E K

MLN2866 5900785835208 Action force wc tisztító 1L citrom 267 Ft 12

MLN2867 5900785835109 Action force wc tisztító 1L fenyő 267 Ft 12

MLN11668 5900785709080 Arola légfr. Aerosol 300ml+100ml ocean 271 Ft 12

MLN11670 5900785709011 Arola légfr. Aerosol 300ml+100ml pomegranate 271 Ft 12

MLN13924 5900785709103 Arola légfr. Aerosol 300ml+100ml vanília 271 Ft 12

MLN922 5900785410009 Blue force wc blue tart.1db-os 40g tenger 176 Ft 14

MLN8003 5900785880208 Splash univerzális tisztítószer 1L citrom 339 Ft 12

MLN910 5900785530035 Szuper búvár lefolyócső tiszt. 250g hideg vizes 347 Ft 24

MLN15631 5900785170316 Tri force wc deo dynamic kosaras 45g tenger 240 Ft 12

MLN16013 5900785170200 Tri force wc deo kosaras 2x45g citrom 421 Ft 10

F LO R I N  T E R M É K E K

MLN1756 5997001738962 Sana cipőszagtalanító spray 150ml 412 Ft 10

MLN1759 5997001739075 Sana lábhintőpor 100gr 412 Ft 10

MLN15303 5997001750599 Unitox csótány- és hangyairtó aerosol 400ml 597 Ft 10

MLN5232 5997001750308 Unitox légy- és szúnyogirtó aerosol 200ml illatosított 334 Ft 10

MLN11676 5997001750582 Unitox légy- és szúnyogirtó aerosol 400ml illatosított 561 Ft 10

MLN15881 5997001786291 Unitox légyfogó szalag 50 Ft 100

DY M O L  T E R M É K E K

MLN15692 5997104703539 Dymosept fertőtlenítő tisztító 500ml fenyő szórófejes 393 Ft 10

MLN9441 5997104705113 Dymosept fertőtlenítő tisztító 5L fenyő 1 099 Ft 1

MLN11208 5997104703485 Dymosept tisztítószer 1,5L fenyő 448 Ft 6

MLN10645 5997104702563 Dymosept tisztítószer 750ml citrom 265 Ft 10

MLN9590 5997104703447 Dymosept tisztítószer 750ml fenyő 265 Ft 10

MLN10646 5997104703430 Dymosept tisztítószer 750ml kék 265 Ft 10

MLN10647 5997104702570 Dymosept tisztítószer 750ml virág 265 Ft 10

MLN1055 5997104702044 Kata ablaktisztító 500ml pumpás 256 Ft 12

MLN10654 5997104702105 Kata ablaktisztító 500ml utántöltő 189 Ft 12

MLN11212 5997104704659 Well szappan folyékony 1L higiénés 361 Ft 10

MLN2111 5997104704598 Well szappan folyékony 5L aloe vera 1 267 Ft 1

MLN2113 5997104704574 Well szappan folyékony 5L glicerin 1 267 Ft 1

MLN11213 5997104704666 Well szappan folyékony 5L higiénés 1 673 Ft 1

LEFOLY 5997104705311 Zum lefolyótisztító 1L 261 Ft 8

MLN11648 5997104703508 Zum mosogatószer 1L ÚJ lemon 267 Ft 10

MLN10663 5997104703256 Zum mosógél 1,5L color 520 Ft 6

MLN70 5997104702907 Zum súroló folyékony 500ml tenger 335 Ft 12

MLN10662 5997104703232 Zum tisztítószer 1L ecetes 249 Ft 8

 higiéniai termékek
Vevőszolgálat:

Telefon: +36 22 534 500
E-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

tel.:0622534500
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Cikkszám EAN kód   Cikknév Nettó ár Kiszerelés

C H E M I TAT  T E R M É K E K

MLN51 5997473385312 Chemitat hypo 1L fertőtlenítő mosó és tisztítószer 194 Ft 10

MLN15727 5997473357043 Chemitat hypo 5L fertőtlenítő mosó és tisztítószer 1 083 Ft 1

MLN2731 5997473376648 Chemitat klórmész 250gr 424 Ft 10

N I C K Y  T E R M É K E K

MLN15870 8004260270427 Nicky elite wc papír 10tek.3rét. Aloe vera 865 Ft 6

MLN13119 8004260216609 Nicky elite wc papír 24tek.3rét. Kamilla 1 194 Ft 3

MLN344 8013670422401 Nicky papírtörlő 552lap Mega 1=12 1 176 Ft 3

B O N U S  T E R M É K E K

MLN372 5997844301163 Bónusz általános törlőkendő 3db-os 36x36cm 138 Ft 20

MLN6177 5997844301330 Bónusz felmosó szett 760 Ft 1

MLN5673 5997844301248 Bónusz fém súroló 1db-os góliát 283 Ft 5

MLN374 5997844301071 Bónusz fém súroló 3db-os 130 Ft 10

MLN386 5997844301033 Bónusz mosogatószivacs 5db-os 133 Ft 20

MLN382 5997844301088 Bónusz spirál fémsúroló 2db-os 130 Ft 100

MLN383 5997844301224 Bónusz szappanos párna 10db-os 256 Ft 48

MLN387 5997844301132 Bónusz szivacskendő 3db-os 212 Ft 20

MLN15068 5997844300418 Bónusz törlőkendő 300db-os 36x36cm kék 13 051 Ft 1

MLN15070 5997844300432 Bónusz törlőkendő 300db-os 36x36cm pink 13 051 Ft 1

MLN15069 5997844300401 Bónusz törlőkendő 300db-os 36x36cm sárga 13 051 Ft 1

K E FA  T E R M É K E K

MLN3755 5997103101145 Kefa partvis classic (fa test, kevert lószőr) 828 Ft 10

MLN3753 5997103100803 Kefa partvis giulia (műa. Test, műa. Szál) 240 Ft 10

MLN3757 5997103100681 Kefa seprű kerti (műa. Test, erős műszál) 430 Ft 10

MLN3782 5997103100711 Kefa súrolókefe müa. Nyeles 243 Ft 10

MLN3758 5997103100698 Kefa súrolókefe piskóta alakú 131 Ft 25

MLN5903 5997103100896 Kefa szemétlapát CLIP nyélre pattintható gumi éllel 150 Ft 24

MLN3764 5997103101626 Kefa wc-kefe mini, tokkal 261 Ft 24

MLN12552 5903355008750 York wc pumpa 587 Ft 30

K E L LY  T E R M É K E K

MLN904 5998918787104 Kelly húzózáras kuka bélelőzsák 25L 15db 50x55cm 217 Ft 40

MLN905 5997560302901 Kelly húzózáras kuka bélelőzsák 40L 15db 55x60cm 261 Ft 30

MLN906 5997560302918 Kelly húzózáras kuka bélelőzsák 70L 15db 55x80cm 331 Ft 30

MLN6533 5998918711093 Kelly kuka bélelőzsák 110L 10db 213 Ft 35

MLN7323 5998918711116 Kelly kuka bélelőzsák 135L 10db 261 Ft 25

MLN2574 5997560375431 Kelly kukazsák 160L 10db super 421 Ft 20

MLN14439 5997560410347 Kelly kukazsák 200L 10db super 665 Ft 10

MLN15432 5997564123489 Kelly kukazsák 60L 10db öko 261 Ft 40

Vevőszolgálat:
Telefon: +36 22 534 500

E-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.huÁ R L I S T A  higiéniai termékek

tel.:0622534500
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Métely 
ellen is!

SZÉLES SPEKTRUMÚ 
ANTIPARAZITIKUM 
szarvasmarhák számára

ANIMEC SUPER

Ivermektin, klorszulon Kiszerelés: 250 ml

OLDATOS INJEKCIO A.U.V.

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszeles-spektrumu-kulso-es-belso-parazita-ellenes-szerek/chas1-animec-super-250-ml
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Biobos IBR marker live
Egyetlen adag, kényelmes használat!

Hatóanyag:  Élő, attenuált szarvasmarha herpesvírus (BHV-1) IBR gE 
negatív törzse.

2 hetes kortól intranazálisan! Szarvasmarha fertőző rhinotracheitise 
(IBR) elleni védelem.

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

Biobos IBR marker inact 
Nem terjed tovább az állományban!

Hatóanyag: 2 ml tartalmaz: Inaktivált 1-es típusú szarvasmarha 
herpeszvírus (BHV-1) ; Bio-27 törzse: IBR gE- RP≥1. 

Az IBR fertőzés klinikai tüneteinek csökkentésére és a vírusürítés 
csökkentésére három hónapos kortól, két alkalommal.

Kiszerelés: 5 és 50 adag.

Biobos Respi 3

Biobos Respi 2 Trichoben vakcina

Biobos Respi 4

Ne adjon esélyt a bakteriális tüdőgyulladásnak!

Hatóanyag: Inaktivált BRS-vírus, inaktivált 3-as típusú szarvasmarha 
parainfluenza vírus, inaktivált Mannheimia (Pasteurella) haemolytica

BIOBOS RESPI 2 + Mannheimia szubkután, 2 hetes kortól két alkalommal

Kiszerelés: 5 adag.

Előzze meg a borjúkori  tüdőgyulladásokat!

Hatóanyag:  élő, attenuált bovin respiratory syncytial vírus (BRS), 
attenuált bovin parainfluenza-3 vírus. 

Attenuált törzsek, 10 napos kortól intranazálisan, egyetlen 
alkalommal

Kiszerelés: 10 ml, 5 adag.

Szarvasmarhák tarlósömöre ellen!
Hatóanyag:  trichophyton verrucosum
A vakcina, amely gyógykezelésre is alkalmas!
Kiszerelés: 40 ml.

A BVD fertőzésnek kitett állományok vakcinája

Hatóanyag: Inaktivált BRS-vírus (BIO-24 törzs), inaktivált 3-as típusú 
szarvasmarha parainfluenza vírus (BIO-23 törzs), inaktivált Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica, inaktivált BVD-vírus.

BIOBOS RESPI 3 +BVDV szubkután, 2 hetes kortól két alkalommal

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

VIGYÁZUNK  AZ ÁLLATAIRA!
A telepi helyzethez igazított védelem borjaknak és felnőtt állatoknak

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biobos&skat=372
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Új termékek haszonállatok részére

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

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

Tőgyinfúzió 

AnTipAr A ziTikumok

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

Bronchimax 
Gyógynövény-keverék, 
amely hozzájárul az 
érzékeny légutak 
támogatásához .

TA k A r m á n y k i e g é s z í T ő kTA k A r m á n y k i e g é s z í T ő k

K3 vitamin  injekció 50 ml
Vérzéscsillapítás, vérzéses 
diathézisek májelégtelenség.

Vi T A m i n o k

m é h T A b e lT T A

CTC méhtabletta
Klórtetraciklinre érzékeny 
Trueperella pyogenes 
okozta méhgyulladás 
gyógykezelésére

C T C
Glükóz 

40%
AnyAgforgAlomrA hATó szerek

Hatóanyag: levamizol

Hatóanyag: Benzilpenicillin-prokain 
monohidrát, Neomicin-szulfát 
Dihidrosztreptomicin-szulfát, 
Novobiocin-nátrium, Prednizolon 

TA k A r m á n y k i e g é s z í T ő k

ZEN nyalótömb 
Segít megelőzni a 
légzőszervi problémák 
előfordulását.
Segíti az állatokat a 
növekedés kritikus 
fázisaiban. 

A n T i b i o T i k u m o k

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

AnTipAr A ziTikumok
Parofor Crypto 140.000 NE/ml
Szarvasmarha állományban 
diagnosztizált cryptosporidium 
parvum okozta okozta 
hasmenés előfordulásának 
csökkentésére, megelőzésére.
Hatóanyag: paromomicin

AnTipAr A ziTikum

Amproline 400mg/ml
Árutojóállományok 
kezelésére! Eimeria fajok 
által okozott inteszinális 
kockcidiózis kezelésére.
Hatóanyag: amprólium

A n T i b i o T i k u m o k
Alphadoxan 100 mg/g
Sertések doxiciklinre érzékeny 
légzőszervi fertőzéseinek és 
Streptococcus suis okozta 
fertőzéseinek gyógykezelésére.
Hatóanyag: Doxiciklin
Kiszerelés: 10 kg

   

Batch

EXP

ALPHADOXAN
KOMBINÁLT CÍMKE ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ 
AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT 
FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft., 1194 Budapest, Hofherr A. u. 42. 

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: 
ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft., 2943 Bábolna, Köves János út 13.

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE
Alphadoxan 100 mg/g gyógypremix sertéseknek A.U.V.
Doxiciklin

HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE
1 g tartalmaz:
Hatóanyag:
Doxiciklin 100 mg (ami megfelel 115,4 mg doxiciklin-hiklátnak)

Segédanyagok: 
Maltodextrin, mikrokristályos cellulóz, folyékony paraffin

Halványsárga vagy sárga, jellegzetes szagú, mechanikai szennyeződésektől 
mentes, csomómentes por.

GYÓGYSZERFORMA
Gyógypremix

KISZERELÉS
10 kg

JAVALLAT(OK)
Sertések doxiciklinre érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Bordetella bronchiseptica okozta légzőszervi fertőzéseinek és 
Streptococcus suis okozta fertőzéseinek gyógykezelésére.

ELLENJAVALLATOK 
Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni 
túlérzékenység esetén.
Nem alkalmazható máj- vagy veseelégtelenség esetén.
Nem alkalmazható ismert tetraciklin-rezisztencia esetén.

MELLÉKHATÁSOK
Allergiás reakciók és fényérzékenység fordulhatnak elő.

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:
-  nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik a mellékhatás)
-  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).

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati 
utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a 
kezelő állatorvost! 

CÉLÁLLAT FAJOK
Sertés.

ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
Szájon át, takarmányba keverve alkalmazandó.

Adagolás:
10 mg doxiciklin/testtömeg kg/nap, 5 egymást követő napon át.
A takarmányfelvétel függ az állatok klinikai állapotától, ezért a bekeverési arányt az 
aktuális takarmányfogyasztás alapján kell kiszámolni.

Alkalmazási mód:

A fenti dózis biztosításához a takarmányhoz adandó gyógypremix pontos 
mennyiségét a következő képlet alapján kell kiszámolni:

A megfelelő adag biztosítása érdekében, az aluldozírozás elkerülésére, az állat 
testtömegét a lehető legpontosabban kell meghatározni. Az előírttól eltérő dózisban 
és hosszabb ideig nem alkalmazható.
A készítmény pelletizált takarmányba is bekeverhető, ha annak gőzzel végzett 
előkezelése legfeljebb 75°C hőmérsékleten történik.

A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT
Ne alkalmazza a készítményt, amennyiben romlás bármiféle látható jelei 
mutatkoznak.
A megfelelő adag biztosítása érdekében, az aluldozírozás elkerülésére, az állat 
testtömegét a lehető legpontosabban kell meghatározni.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)
Sertés: hús és egyéb ehető szövetek: 8 nap.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Gyermekek elől gondosan el kell zárni!
25°C alatt tárolandó.
Hűtőben nem tárolható. Nem fagyasztható.
Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén az „EXP” után feltüntetett 
lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára 
vonatkozik.

 KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)
A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések
A készítmény csak olyan állomány kezelésére alkalmazható, amelynél a javallatban 
szereplő valamely betegséget diagnosztizálták. A készítményt antibiotikum-
érzékenységi vizsgálat alapján, az antimikrobiális szerek használatára vonatkozó 
hivatalos és helyi irányelvek figyelembevételével kell alkalmazni. A készítmény 
jellemzőinek összefoglalójában leírtaktól eltérő alkalmazása növeli a doxiciklinre 
rezisztens baktériumok előfordulási arányát. A hosszantartó és ismételt kezelés 
helyett az állománymenedzsmenten kell változtatni, elsősorban a higiéniai feltételek 
javításával, a megfelelő szellőztetéssel és a stresszmentes környezet biztosításával.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések
Tetraciklinek iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati 
készítménnyel való érintkezést. A készítmény pora enyhén irritálhatja a szemet, a 
bőrt és a légutakat. Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való közvetlen érintkezést. 
Kerülni kell a készítmény porának belélegzését. Gyermekeknél mindenképpen 
meg kell előzni, hogy hozzáférhessenek az állatgyógyászati készítményhez. A 
készítménnyel gondosan kell bánni. A gyógypremix bekeverésekor és adagolásakor 
el kell kerülni a készítménnyel való közvetlen érintkezést (belégzés, lenyelés, 
szembe vagy bőrre kerülés). A gyógyszeres takarmány bekeverésekor egyéni 
védőfelszerelés, védőkesztyű, védőruha, és megfelelő porszűrő álarc használata 
kötelező. Alkalmazás után kezet kell mosni. Csak jól szellőztetett helyiségben 
szabad a készítményt alkalmazni. Gyermekek elől a készítményt gondosan el 
kell zárni. Ha a készítmény a bőrre vagy a szembe kerül, bő vízzel le kell mosni. 
Véletlen belégzéskor szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Amennyiben a 
készítmény alkalmazása után allergiás tünetek, például bőrkiütés, verejtékezés, 
légzési nehézség jelentkeznek, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a 
használati utasítást.

Vemhesség és laktáció: 
A készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején. Kizárólag 
a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően 
alkalmazható. 

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók:
Nem keverhető a készítmény olyan takarmányba, amely nagy mennyiségben 
többértékű kationokat (kalciumot, vasat) tartalmaz, mivel ezekkel a doxiciklin 
komplexeket alkothat. Nem adható a doxiciklin baktericid antibiotikumokkal, mint pl. 
penicillinekkel, cefalosporinokkal és polimixinekkel együtt.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):
Nem ismert.

Inkompatibilitások:
Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos 
keverni más állatgyógyászati készítménnyel. 

A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN 
SZÜKSÉGESEK)
Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg 
a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az 
intézkedések a környezetet védik. Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet a 
szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba!

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA
2020. május 19.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Kiszerelés: Háromrétegű, polietilén belső réteggel ellátott papírzsák.
Kiszerelési egység: 10 kg gyógypremix.
A vonatkozó hivatalos útmutatókat figyelembe kell venni a gyógypremixeknek a kész 
takarmányba való keverésénél.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a 
forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez.

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.  Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 

LEJÁRATI IDŐ
A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 6 hónap.
Bekeverés után a takarmánylisztben vagy a pelletált takarmányban felhasználható: 
3 hónap.

A forgalomba hozatali engedély száma: 
4171/1/20 NÉBIH ÁTI (10 kg)

10 kg 
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100 MG/G GYÓGYPREMIX 
SERTÉSEKNEK A.U.V.

mg doxiciklin/ 
testtömeg kg/

nap
X

kezelendő 
sertések átlagos 
testtömege (kg)

X kezelt álla-
tok száma = x mg doxiciklin/  

      takarmány kg
átlagos napi takarmányfelvétel (kg)

5 999566 395468

GAMARET intramammális 
szuszpenzió A.U.V. 
Tőgygyulladásának 
gyógykezelésére.

AMPROL 12%oldat IVERVETO -2 MG/G GYÓGYPREMIX 
SERTÉSEK RÉSZÉRE A.U.V. A tojótyúkok kokcidiózisának 

kezelésére elérhető egyetlen gyógyszerhatóanyag 
tojásra 
0 napos várakozási idővel
Hatóanyag: 
amprólium-hidroklorid
Kiszerelés: 5 liter

Különbözõ életkorú sertések gasztrointesztinális fonál-
férgessége, tüdőférgessége, veseférgessége, tetvessé-
ge, valamint rühössége kezelésére ajánlott.
Hatóanyag: Ivermektin    2,0 g/kg
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Ehető 
szövetek: 3 nap

Újra elérhető termékek

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/inf8-inf-glucos-40-500-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekmehtablettak/vmd9-ctc-1000-mg-mehtabletta-100x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=parofor%20cry&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phpk0011-alphadoxan-100-mgg-gyogypremix-serteseknek-a-u-v-10-kg-hu
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phpk0054-alphaflorosol-100-mgml-oldat-1-l-hu
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=bronchimax&skat=372
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitosavanyitok/2sahu7k-versal-liquid-30-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/9156-amprol-12-sol-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszeles-spektrumu-kulso-es-belso-parazita-ellenes-szerek/szb2051-iverveto-2mgg-gyogypremix-sertesek-reszere-10-kg
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Új termékek haszonállatok részére

ROKOVAC NEO VAKCINA A.U.V. 
EMULZIÓS INJEKCIÓ SERTÉSEK RÉSZÉRE 
HATÓANYAGOK:
Rotavirus suis inact. OSU 6 | Escherichia coli inact. O101:K99 (F5) | 
Escherichia coli inact. O147:K88 (F4)
Escherichia coli inact. O149:K88 (F4) | Escherichia coli inact. K85:987P (F6)
Escherichia coli inact. O101:K99:F41 (F5, F41)

JAVALLAT:
Vemhes kocák és süldők rotavírusok és E. coli - okozta bélfertőzések 
elleni aktív immunizálására, kolosztrális és laktogén immunitás 
indukálására újszülött malacokban. A malacok a vakcina antigénjeivel 
szemben védettek az oltott anyaállattól történő szopás során.

ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLATFAJONKÉNT:
Vakcina adagja - 2 ml intramuszkulárisan.
Alapimmunizálás: Kocák és süldők - 2 oltás beadása 2- 4 hetes időközzel; 
a második vakcinázást legkésőbb 2 héttel a várható ellés előtt kell 
elvégezni.
Ismétlő oltás:  Egy oltás (2 ml) beadása 4 - 2 héttel bármelyik várható 
ellést megelőzően.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Kiszerelés: 20 ml (10 adag)

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/roko-rokovac-neo-vakcina-25-adag-50-ml
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CTC 1000 mg méhtabletta 100x Klórtetraciklinre érzékeny Trueperella pyogenes okozta méhgyulladás gyógykezelésére.

Lotagen 360 mg/ml 100 ml Nehezen gyógyuló sebek (elhalt szövetrészeket tartalmazó sebek, elfertőződött sebek, szövetszaporulattal) 
és friss sérülések, valamint méhelváltozások kezelésére; antimikrobiális, hámosító és vérzéscsillapító 
készítmény.

Marbonor injekció 100 ml Marbofloxacinra érzékeny Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytic a és Mycoplasma bovis törzsek 
okozta légúti fertőzések kezelésére. Marbofloxacinra érzékeny Escherichia coli törzsek okozta heveny 
tőgygyulladás kezelésére a laktációs időszakban.

Uraksha méhtabletta 80x A visszamaradt méhlepény eltávolítására, a méh kiürülésének elősegítésére, a méh egészséges 
állapotának helyreállítására.

Citramox 1000 mg/g 1 kg Amoxicillinre érzékeny kórokozók okozta fertőzések gyógykezelésére házityúkban, kacsában és 
pulykában. Sertés: Pasteurellosis gyógykezelésére.

Tiamulin 50% 500 g Sertés Brachyspira hyodysenteriae által okozott sertés dizentéria, Mycoplasma hyopneumoniae okozta 
enzootiás pneumonia valamint Lawsonia intracellularis okozta proliferatív enteropátia kezelésére.

Tylogran 100% 1 kg A Mycoplasma hyopneumoniae és a Mycoplasma hyorhinis okozta enzootiás pneumónia kezelésére és 
megelőzésére olyan állományokban, amelyekben kimutatták a betegséget. A Lawsonia intracellularis 
okozta intesztinális adenomatózis (PIA vagy ileitisz) kezelésére és megelőzésére olyan állományokban, 
amelyekben kimutatták a betegséget.

Coliphyl 2.4 MNE gyógypremix 10 kg Sertés kolisztinre érzékeny, nem invazív E. coli okozta emésztőszervi fertőzések kezelésére és metafilaxisára.

Klorinvet Granular 161 mg/g gyógypremix 
sertések és pulykák részére

Pulyka és sertés klórtetraciklinre érzékeny mikroorganizmusok okozta légzőszervi és szisztémás 
fertőzéseinek gyógykezelésére.

Alphaflorosol 100 mg/ml oldat 1 l Florfenikolra érzékeny E. coli törzsek okozta fertőzések kezelésére.

Trisulmix liquid 5 liter Házityúk és házinyúl kokcidiózisának, valamint házityúk Pasteurella multocida okozta baromfikolera- és 
Haemophilus paragallinarum okozta haemophylus-náthájának gyógykezelésére

Belacol 24% liquid 1 liter Borjú, sertés és házityúk enterális E. coli fertőzéseinek kezelésére, ivóvízbe vagy tejpótlóba keverve.

Parofor Crypto 140.000 NE/ml belsőleges 
oldat szarvasmarha 1 liter

Szarvasmarha állományban diagnosztizált cryptosporidium parvum okozta okozta hasmenés 
előfordulásának csökkentésére, megelőzésére.

Iverveto  2mg/g gyógypremix sertések 
részére 10 kg

Különbözõ életkorú sertések gasztrointesztinális fonálférgessége (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, 
Oesophagostomum fajok), tüdőférgessége (Metastrongylus fajok), veseférgessége (Stephanurus 
dentatus), tetvessége (Haematopinus suis), valamint rühössége (Sarcoptes scabei var. suis) kezelésére 
ajánlott.

Levaveto-75 por 1 kg Orsóféreg (Ascaris suum L3, L4 L5 és érett alakok) fertőzés kezelésére.

Amproline 400 mg/ml oldat 5 liter Eimeria fajok által okozott inteszinális kockcidiózis kezelésére.

Nettó 50 000 Ft 
vásárlás esetén 

10% 
szabadon 

válaszott rabatt!

10% Nettó 
50-100 000 Ft 

közötti vásárlás 
esetén 

15% rabatt!

15% 

haszonállatos készítményekre
ÉV VÉGI AKCIÓ 

Érdeklődjön üzletkötőjénél!

https://www.alphavet.hu/kapcsolat
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Válasszon jól bevált antibiotikum kínálatunkból! 

COLIPHYL

Sertés kolisztinre érzékeny, nem invazív E. coli 
okozta emésztőszervi fertőzések kezelésére és 
metafilaxisára. 

gyógypremix sertések részére A.U.V.

Hatóanyag: Kolisztin-szulfát

KLORINVET 
GRANULAR 
500 mg/g
gyógypremix sertések és pulykák 
részére A.U.V. 25 kg

KLORINVET 
GRANULAR 
161 mg/g

Pulyka és sertés klórtetraciklinre érzékeny 
mikroorganizmusok okozta légzőszervi és 
szisztémás fertőzéseinek gyógykezelésére.

gyógypremix sertések és pulykák 
részére A.U.V. 25 kg

Hatóanyag: Klórtetraciklin-hidroklorid
Kiszerelés: 25 kg

Klórtetraciklinre érzékeny alábbi 
mikroorganizmusok okozta fertőzések 
gyógykezelésére: Sertés: Pasteurella mul-
tocida. Pulyka: Pasteurella multocida és 
Clostridium perfringens. 

Kiszerelés: 25 kg
Hatóanyag: Klórtetraciklin-hidroklorid

Kiszerelés: 10 kg

Készítmények méhgyulladás kezelésére

CTC 1000 MÉHTABLETTA
Szarvasmarhák részére A.U.V.

KlórtetraciKlinre érzéKeny 
Trueperella pyogenes 
okozTa méhgyulladás 
gyógyKezelésére

URAKSHA MÉHTABLETTA
Szarvasmarhák részére

a visszamaradt méhlepény 
eltávolítására, a méh 
KiürüléséneK elősegítésére, 
a méh egészséges állapoTának 
helyreállíTására

éevi: 0 nap

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekmehtablettak/vmd9-ctc-1000-mg-mehtabletta-100x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekmehtablettak/gar80-uraksha-mehtabletta-80x
https://www.alphaportal.hu/termekek/kl01-klorinvet-granular-161-mgg-gyogypremix-sertesek-es-pulykak-reszere-a-u-v-25-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/kl02-klorinvet-granular-500-mgg-gyogypremix-sertesek-es-pulykak-reszere-a-u-v-25-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/coli-px-coliphyl-2-4-mne-gyogypremix-10-kg
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2020 november 24-én a Phylaxia 
laboratórium az eddigi jó minő-
ségű munkánk eredményeképpen 
a NÉBIHTŐL jogosultságot szerzett 
az EU-n belüli állatszállítások vizs-
gálatára is.

Az alábbi betegségek szállítás előtti vizsgálatát 
végezheti hatósági állatorvosi bizonyítványt 
megalapozó vizsgálatként:

•     szarvasmarha és juhok szállításának előkészí-
tése Brucella és Leucosis

•    emlős állatok Brucella vizsgálata

AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMKÉNT VÁLLALJUK
AZ ÁLLATÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATAIT

Ingyenes mintaszállítás az ország egész területéről!
Vizsgálati eredmény néhány napon belül!

Természetesen egyéb korábbi vizsgálatainkat
(szerológia, mikrobiológia, parazitológia, stb) is változatlanul végezzük,

akár 148-as rendelet terhére is.

Akkreditált vizsgálati eredmények. 
Telefon: +36 30 990 7140 | E-mail: labor@phylaxialabor.hu

8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A.

www.phylaxialabor.hu

EXPORT ÁLLATSZÁLLÍTÁST ELŐKÉSZÍTŐ 
HATÓSÁGI VIZSGÁLATOKAT IS VÉGEZHET 
A PHYLAXIA LABORATÓRIUM!

https://www.phylaxialabor.hu/
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 „MÉRÉSSEL A VILÁG MEGISMERHETŐ – 
A KIÉRTÉKELÉST BÍZZA NYUGODTAN RÁNK”

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK

Segítségnyújtás állományszintű betegségek 
felderítésében, a diagnózis felállításában, illetve 
javaslattétel a megfelelő terápia kiválasztására és a 
betegség megelőzésre.

SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Állatok vérszérumából, vérplazmájából esetenként 
egyéb szöveteiből, testfolyadékából, bélsarából, 
vizeletéből történő ellenanyag, vagy – ritkábban 
– kórokozó kimutatása állatok, állatállományok 
betegségben való érintettségének megállapítására, 
kizárására, illetve a kórokozók kimutatására.

KLINIKAI BAKTERIOLÓGIAI ÉS 
PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Baktériumok, gombák, vagy paraziták által okozott 
betegségek kórokozóinak kimutatása. Kórokozók 
kimutatása sok esetben alapját képezheti a diagnózis 
felállításának. A kórokozó baktériumok kimutatása 
mellett az antibiotikum rezisztencia vizsgálat elvégzése  
a terápia meghatározásának nélkülözhetetlen része.

KÖRNYEZETHIGIÉNIAI VIZSGÁLATOK

148/2007.(XII.8.) FVM RENDELET HATÁLYA ALÁ 
TARTOZÓ VIZSGÁLATOK

Élelmiszerek, takarmányok előállításának, gyártásának, 
állatok tenyésztésének környezet-higiéniai ellenőrző 
vizsgálatai. Ideértve falak, berendezések, gépek, 
eszközök, illetve dolgozói kéz felületének mikrobiológiai 
vizsgálata, vágóhídra beszállítás előtti szalmonella 
vizsgálat.

E rendeletben meghatározott állatbetegségek 
előfordulásának ellenőrzése, állomány szintű felmérése 
alapját képezi bizonyos állami támogatások igénylésének. 
Részben tenyésztéses bakteriológiai, részben 
ellenanyagot kimutató szerológiai vizsgálatok tartoznak 
ide.

A SZARVASMARHA ÁLLOMÁNYOK 
VÉDELME ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI 
SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:

RÓLUNK
A Phylaxia Labor Kft. 2019-ben alakult. A munkatársak többsége klinikai és 
mikrobiológus szakállatorvos, illetve biológus, akik évtizedes tapasztalattal 
rendelkeznek élelmiszerek, takarmányok, vizek, klinikai minták mikrobioló-
giai és szerológiai vizsgálatában, illetve állategészségügyi tanácsadásban. 
Laboratóriumunk korszerűen felszerelt és könnyen megközelíthető. Mun-
katársaink közvetlen elérhetőséggel állnak tisztelt ügyfeleink szolgálatára.

Mintaszállítást az egész ország területéről biztosítani tudjuk!

Vizsgálatok akkreditált laboratóriumban!

+36-30-990-7140Mintaküldés egyeztetésével 
kapcsolatban hívjon telefonon:

BVD ELISA vizsgálat

148-as vizsgálatok: ELISA sze-
rológiai vizsgálatok (Brucello-
sis, Leucosis, IBR, PTBC, Kék-
nyelv)

Elváltozott szervekből kór-
okozók kitenyésztése rezisz-
tencia vizsgálatai

Mastitis diagnosztika

Parazitológiai vizsgálatok

https://www.phylaxialabor.hu/
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Válassza az eredetit!
VITAPOL Pulvis 25 kg 
A termékben található huminsavaknak, a termék egyedülálló 
összetételének köszönhetően jótékony hatást fejt ki az élő 
szervezetekre. Toxinkötő. Erősíti az immunrendszert.

VITAPOL®

vitaminok szerkezete nagymértékben hasonlít a huminsavak karboxil- és hidroxil-szerkezetéhez. A humin-
savak adszorbciós képessége azonban magasabb, mint a vitaminoké. Amikor huminsavas terméket adunk 
az állatoknak, az a vitaminoknál stabilabban kötődik a toxinokhoz és nehézfémekhez.. Így a vitaminok nem 

kötődnek tartósan a méreganyagokhoz, hanem arról leválnak, hatékonyságuk javul.
A

Más toxinkötőkkel szemben a huminsavak nem csök-
kentik, hanem javítják a vitaminok aktivitását.

Ha azonban nem használjuk a huminsavakat a takar-
mányban, akkor a vitaminok kötődnek a méreganya-
gokhoz, jelentős mértékben inaktiválódnak és elveszítik 
biológiai hatékonyságukat.

A huminsavak és folvosavak toxinkötő hatásai: Meg-
kötik a T2-t, a deoxinivalenolokat és az aflatoxinokat 
55% -nál nagyobb mértékben, valamint az ochratoxint, 
a ciklopyazonsavat, a zearalenont, a fumonizint, az er-
gotoxint, a patulint, a rubratoxint, a citrint 25% -nál 
nagyobb mértékben.

A piacon lévő egyéb toxinkötők kb 60%-ban kötik az 
aflatoxint, a DON és T2 szennyezettséget viszont csak 
kb. 20%-ban.

A mikotoxinok kötésében az agyagásványok és élesz-
tősejtfal kivonatok általában jó hatékonyságúak.  Ezek 
megbízható, de változó kötődési affinitással rendelkez-
nek a zearalenon és fumonizin, a T-2 vagy az ochratoxin 
iránt.  Az élesztő sejtfal és agyagásvány alapú anya-

goknak nagyon gyenge a kötődési képessége DON-
hoz, tehát e toxin esetén hatékonyságuk gyenge. 

A dezoxinivalenol valamennyi fajnál, de különösen a 
sertéseknél, meglehetősen alacsony koncentrációban 
jelentősen csökkenti a takarmányfelvételt, a súlygyara-
podásra és az immunrendszerre is negatívan hat. 

A huminsavak emésztőcsatornában kifejtett unikális 
egyedi toxinkötő hatásmechanizmusának következ-
tében kimagaslóan jól csökkentik  a DON molekulák 
károsító hatását a szervezetre. 

Az élesztősejtfal kivonatok is támogatják a szervezetet 
a toxin károsító hatásával szemben, azonban a direkt 
toxinkötő hatásuk jelentősen kisebb, mint a huminsa-
vaké. Az agyagásványok a mycotoxinokon felül jelentős 
mennyiségű vitamint és mikroelemet is lekötnek, hosszú 
távon elszegényítve a szervezetet.

Ezen tulajdonságok alapján ajánljuk elsősorban a hu-
minsavakat mint hatékony teljesítmény növelőket és 
immunerősítőket a gazdasági haszonállatok és a ked-
venc állatok részére is.

A huminsavak javítják a vitaminok hasznosulását, 
miközben kötik a toxinokat és nehézfémeket

https://www.vitapol.hu/
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/biop4-vitapol-pulvis-25kg
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gazdaságos állati termék előállítás érdekében az intenzív állattartási rendszerekben, mint például az broj-
lercsirkét nevelő telepeken, rendkívül lényeges szempont az állomány egészségének megőrzésé. Ennek 
egyik fontos eszköze az előforduló fertőző betegségek elleni hatékony vakcinázás. A cél eléréséhez a kellően 

hatékony oltóanyag használatán túl szükség van arra is, hogy az állomány egyedei az életkoruknak megfelelően 
egységesen jól fejlettek legyenek, és homogén immunválaszt mutassanak.

A
Az irodalmi adatok alapján, az elmúlt évtizedben 
számos takarmány kiegészítő tudományos vizsgálatát 
végezték, amelyek közül néhány esetben klinikailag 
is igazolták az immunerősítő hatást. Egyebek mellett, 
ilyen kiegészítők a Vitapol® Liquid ivóvíz kiegészítő 
termék hatóanyagát képező humin- és fulvosavak.

 2020 őszén hazai nagyüzemi gazdaságban (11500 
csirke ólanként) kísérletet végeztünk annak megálla-
pítása céljából, hogy telepi viszonyok között a brojler 
csirkékben alkalmazott Vitapol® itatása elősegíti-e 
az egységes és magas szintű védettség kialakulását 
Newcastle disease virus (NDV) elleni immunizálás 
során. Ennek vizsgálatára Vitapol® itatást és immu-
nizálást követően nagy számú vérminta elemzésével 
ellenőriztük a vakcinázás hatékonyságát a Vitapollal 
itatott brojlercsirkék ellenanyag szintjeit összevetve, 
az azonos módon tartott, de Vitapolt nem kapott 
egyedek értékeivel.

Az automata itatórendszer 0-24 órában állt a broj-
lercsirkék rendelkezésére. A vizsgálatban résztvevő 
csirkék a beérkezést követő 15 napig tiszta ivóvizet 
kaptak. Ezt követően a vizsgálati csoport részére a 
vakcinázást megelőző 5 napban 2l/1000l koncent-
rációban Vitapol® Liquidet kevertek az ivóvízbe. A 
kontroll csoportban szereplő állatok a vizsgálat teljes 
időtartama alatt tiszta ivóvizet kaptak.

A vakcinázás után 23 nappal elvégezték a madarak 
szerológiai vizsgálatát. Az eredmények mindkét cso-
portban megfelelőek voltak, egy állat mintája sem 
volt szerológiailag negatív. Mind a kontroll, mind a 
Vitapolt kapó csoportban megfelelően nagy elle-
nanyag szintek voltak mérhetők. A Vitapolt 5 napon át 
kapó egyedekben szignifikánsan (p=0,024) nagyobb 
ellenanyag szintek voltak tapasztalhatók, a kontroll 
állatokok titer értékeivel összevetve.

Összeségében megállapítható, hogy az immunizá-
lás előtt öt napon át adott Vitapol® termék alkalma-
zása szignifikánsan elősegítette többlet ellenanyag 
termelődését NDV vakcinázást követően brojler-
csirkékben telepi szinten, ami jelentős különbség 
az állomány védettségének tekintetében.

A kedvező jelenség a huminsavak immunműködést 
moduláló hatásán alapul.

Relatív ellenanyag titer szintek a vakcinázás után 23 
nappal végzett vérvételt követően

Támogatja az immunrendszert
Növeli a termelési eredményeket 
könnyen adagolható 
Az itatórendszeren keresztül 

VITAPOL® 

Liquid

Írta Greiner Dávid

Vitapol Liquid immun erősítő 
hatásának bizonyítása baromfiban

Relatív ellenanyag titer szintek a vakcinázás után 23 nappal végzett vérvételt követően 
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https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol%20liquid&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol%20liquid&skat=372
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haszonállataink egyre nagyobb tétemény képes-
sége, a folyamatos genetikai előrehaladás évről 
–évre javuló termelékenységi eredményeket 

jelent. A keveréktakarmányok precíziós összeállítása 
ehhez megfelelő alapot ad. Vannak azonban olyan élet-
helyzetek, melyek során haszonállataink a tápokon felül 
extra tápanyagot igényelnek. 

Ilyenek lehetnek a stresszhelyzetek, takarmányváltási 
időszakok, technológiai hiányosságból adódó terhelések 
(p: magas hőmérséklet, huzat, nedves alom)  és beteg-
ségek miatti megnövekedett tápanyag igény, hasmenés 
stb. Mindezek szükségessé teszik, hogy az állatorvosok 
és a termelők keressék az alternatív megoldásokat és 
készítményeket, amelyek a piacon beszerezhetők. 

Az ilyen termékek iránti kereslet növekedése szüksé-
gessé teszi a kellően megalapozott, tudományos igényű 
vizsgálatokat a jelenleg meglévő készítményeknél és 
különösen új termékek kialakításánál. A kereslet nö-
vekedése miatt újabb és újabb cégek jelentkeznek a 
piacon, megnehezítve az igazán jó termékeket előállító 
cégek kiválasztását.

Az Alpha-Vet Kft. által képviselt holland Agraplan Farma-
ca cég tevékenységét egy állategészségügyi szolgálta-
tást nyújtó vállalkozás (Pluimvee-praktijk Plantema) sok 
évtizedes tapasztalata és nagy  szakmai tudása alapozta 
meg. Dr. Plantema Hollandia egyik legelismertebb ba-
romfi-egészségügyi specialistája. 

Az elmúlt néhány évben az Agraplan cég kutatásai és 
fejlesztései vezettek a kedvező hatású termékek kifejlesz-
téséhez, amelynek az állattartók is élvezik az előnyét. A 
cég mögött álló állategészségügyi szolgáltató vállalkozás 
lehetőséget ad a megelőző programok, a gyógykeze-
lések folyamatos fejlesztésére. Ez is lehetővé tette az 

antibiotikumok használatának jelentős csökkentését, 
az állatok termelésének folyamatos javítását.

Az állattenyésztés fejlődése, a genetikai előrehaladás, a 
modern szelekció és hibridizáció a baromfitenyésztésben 
oda vezetett, hogy a szokványos takarmányok gyakran 
már nem elég hatékonyak a rendkívüli teljesítmények 
eléréséhez. A folyékony és vízben oldódó takarmány-ki-
egészítők nagymértékben növelik a baromfitermelés 
hatékonyságát és rugalmasságát.

Mi különbözteti meg az Agraplant  a baromfitermé-
kek előállítása és a szolgáltatás területét a verseny-
társaktól? 

• az összes készítménye itatóvízben alkalmazható, a 
készítmények folyadék formában vagy könnyen oldódó 
por formában készülnek,

• a legjobb elérhető összetevők használata, magas kon-
centrációban, kiváló minőségben,

• a készítmények összetételének kialakítását a gyakorlat 
igazolta, amelyet az állatok fiziológiai igénye és nem 
kereskedelmi megfontolások vezérelnek,

• a termékek komplett választéka áll rendelkezésre, 
amely magába foglalja a vitaminokat, ásványi anyagokat 
és aminosavakat,

• az antibiotikum használat az Agraplan termékek alkal-
mazásával csökkenthető,

• az Agraplan termékeknek nincs élelmezésügyi vára-
kozási ideje,

• a javaslatnak megfelelő alkalmazás esetén látványos 
eredmények tapasztalhatók,

• a termék mögött gyakorlati tapasztalattal rendelkező, 
termelésorientált szakemberek állnak.

A

A SZÉLES KÍNÁLATBÓL NÉHÁNY AJÁNLOTT TERMÉKÜNK 
BAROMFITARTÓKNAK

A folyékony takarmány-kiegészítők 
jelentik a sikerhez vezető utat!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol%20liquid&skat=372
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Agra-Air: 
Eukaliptusz és mentol tartalmú folyékony kiegészítő, itatóvíz-
ben oldva vagy levegőbe permetezve segíti a felső légutak 
kitisztulását, és a légzőszervi megbetegedések tüneteinek 
enyhítését.

Aminovitaplan:  
Aminosavakat és vitaminokat tartalmazó folyékony készítmény. 
Az aminosavak a fehérjék építőkövei, ezért is segítik a gyen-
ge növekedés kivédését. A takarmányban esetleg meglévő 
hiányokat jól kiegyensúlyozza.

Bioplan Groei: 
A Bioplan Groei egy vitaminkészítmény, amely az összes fon-
tos víz- és zsíroldékony vitamint tartalmazza, amelyeket egy 
erőteljes hatású növekedésserkentő komponens egészít ki. 

Sporoplan Extra: 
A Sporoplan Extra egy immunjavító hatású ásványi anyag 
kombinációs készítmény, amely megelőző kezeléssel, gyakran 
a Bioplan Groei készítménnyel kombináltan alkalmazva, javítja 
a Gumboró -betegség, a fertőző csirke anémia (CAV) és más 
fertőző betegségekkel szembeni ellenállóképességet, növeli 
az  immunitást.

A LEGNAGYOBB ÉRTÉK AZ ÖN PÉNZÉÉRT, 
A LEGJOBB MEGOLDÁSOKKAL!

Vitaplan DCP: 
A Vitaplan DCP folyékony Ca és P tartalmú takarmány-kiegé-
szítő baromfiállományok részére, amely elősegíti a csontozat 
növekedését. Használható angolkór-szerű problémák esetén 
és a tojáshéj minőség fenntartására a tojóidőszak végéig.

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/zag16-agra-air-1-liter
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/zag1-aminovitaplan-1-liter
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/zag4-bioplan-groei-5-liter
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/zag6-sporoplan-extra-5-liter
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/zag23-vitaplan-dcp-1-liter
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PHYSIOLICK®

NYALÓTÖMBZEN
A Speciális növényi kivonatok segítik  megelőzni 
a légzőszervi problémákat
Összetett vitamin tartalmának köszönhetően 
erősíti az állatok immunrendszerét
Segíti az állatokat a növekedés 
kritikus fázisaiban

NYALÓTÖMB
VITAPOL

LACTADE 
GEL
Ellés utáni Ca 
hiány kezelésére

10+10
AKCIÓ! NOR-MITE 

LIQUID
Természetes 
hatékonyság 
a tyúktetvek és 
légyinvázió ellen

5+1
AKCIÓ! BIOGAZDASÁGOKBAN 

is használható

PIGLET 
PROTECTOR
Biztonság a 
kezdetektől

9+1
AKCIÓ!

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.

RABATT AKCIÓS TERMÉKEINK

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/vitny25-vitapol-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/gar69-lactade-gel-300-g
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/4728huh-piglet-protector-80-ml
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/norfeed5-nor-mite-1-l
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Csökkenti 
a tej szomatikus sejtszámát

www.alphafeed.hu

AntimastVITAPOL

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

Illat- és ízfokozó, ízesítő takarmány adalék, huminsavakkal kiegészítve

Uppetite terméket tartalmaz. Kívánatos ízt és illatot ad a takarmánynak

Javítja az ellenálló képességét és a termelési eredményeket

Csökkenti a kieséseket a csúcstermelés időszakában

Uppetite  Pig
Termelési eredmények fokozása a sertés ágazatban

Javul a koca kondíció, nő a tejtermelés

Kiegyenlítettebb az alom

Erősödik az immunrendszer, csökken a választási stressz

A takarmánypazarlás megszűnik

Jelentősen lerövidül a hizlalási idő

Csökken a gyógyszerfelhasználás

100% természetes gyógynövényi eredetű keverék sertés, baromfi, borjú részére

Támogatja az immunrendszert, 
növeli a termelési eredményeket 
Az itatórendszeren keresztül 
könnyen adagolható

Bronchimax

Összetétel: növényi kivonatok, gyógynövények és szerves savak keveréke.
Kiszerelés: 25 l

Javuló 
súly- 

gyarapodás

Jobb 
oxigén 
felvétel

Jobb 
anyag-
csere

Gyorsabb 
növekedés 

Jobb 
takarmány-

hasznosulási 
érték 

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/org42-uppetapol-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/uppig10-uppetite-pig-10-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=bronchimax&skat=372
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A TERMÉKEK HATÁSA TÖBB SZINTEN NYILVÁNUL MEG:

Az állati szervezetre kifejtett közvetlen hatásuk: enzimeket, kiválasztó folyamatokat 
aktiválnak, és ezeken keresztül erősítik a szervezetet

A károsító baktériumok életfunkcióit gátolva segítik a gazdaszervezet természetes  gyógyulási folyamatait

Javítják az étvágyat, és a takarmány felvételt

Vitamin tartalmuk nélkülözhetetlen az életműködések hatékony szinten tartásához

Az aminosav kiegészítés növeli a fejlődési erélyt és a regenerációs időt csökkenti

A speciális összeállítású növényi kivonatok potencírozzák a többi összetevő jótékony hatását

www.alphafeed.hu

termékcsalád

Vitaminok és illóolajok hozzáadásával
BAROMFIFÉLÉK, EMLŐS HÁZIÁLLATOK RÉSZÉRE

A TERMÉKEK HATÁSA TÖBB SZINTEN NYILVÁNUL MEG:

Az állati szervezetre kifejtett közvetlen hatásuk: enzimeket, kiválasztó folyamatokat 
aktiválnak, és ezeken keresztül erősítik a szervezetet

A károsító baktériumok életfunkcióit gátolva segítik a gazdaszervezet természetes  gyógyulási folyamatait

Javítják az étvágyat, és a takarmány felvételt

Vitamin tartalmuk nélkülözhetetlen az életműködések hatékony szinten tartásához

Az aminosav kiegészítés növeli a fejlődési erélyt és a regenerációs időt csökkenti

A speciális összeállítású növényi kivonatok potencírozzák a többi összetevő jótékony hatását

https://www.alphafeed.hu/



