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Kombinált tesztek: Leishmania | Ehrlichia| Dirofilaria Macska| Giardia 
Panleukopenia  | Parvo immunállapot

Egyéb diagnosztikai tesztek: Ürülékdiagnosztika: Copro |Dermatofitózis: 
Dermatofita | Vizeletanalízis: 2 AC | 11C | Vizelet csík leolvasó

Egy komponensű tesztek: FeLV-FIV | Parvo-Corona | Szopornyica-Adenovirus 
Ehrlichia-Anaplasma Quattro

Innováció és megbízhatóság 
az állatorvosok szolgálatában

Uranotest®

Uranotest® Innovation and reliability in the 
service of veterinarians

„mindig az állatorvossal”

Uranotest®
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Adj nekem macskáknak való Credelio tablettát: kicsi, ízesített rágótabletta, szívesen megeszem*.1 
Kifejezetten macskák számára kifejlesztve, gyorsan kialakuló védettséget ad2,3 a magamfajta macskák  
számára egy egész hónapon át.

A Credelio, az Elanco és az átlós sáv az Elanco vagy leányvállalatai tulajdonában lévő védjegyek. © 2019 Elanco vagy társult vállalkozásai. PM-HU-19-0047
Elanco Tiergesundheit AG Magyarországi Fióktelepe, 1075 Budapest, Madách Imre út 13–14., Magyarország.

*100%-os siker macskatulajdonosok általi kezeléseknél 3 egymást követő hónapon át1.

ÚJ
Credelio® kifejezet-
ten macskák számára 
Gyorsan kialakuló 
védettség

A BOLHA ÉS KULLANCS ELLENI KEZELÉSNEK
NEM KELL KÜLÖN PROGRAMNAK LENNIE GYORS ÖLŐ HATÁS2,3

KÍMÉLETLEN A BOLHÁKKAL  
ÉS A KULLANCSOKKAL
KÍMÉLETES VELEM

1. Cavalleri D et al. 2018. A randomized, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner (Credelio™) in controlling ticks in client-owned cats. Parasites & Vectors; 11:411.
2. Cavalleri D et al. 2018. Laboratory evaluation of the efficacy and speed of kill of lotilaner (Credelio™) against Ixodes ricinus ticks on cats. Parasites & Vectors; 11:413.
3. Cavalleri D et al. 2018. Laboratory evaluation of the efficacy and speed of kill of lotilaner (Credelio™) against Ctenocephalides felis on cats. Parasites & Vectors; 11:408.

TENNIVALÓIM:
ALVÁS A KANAPÉN

ALVÁS AZ ÁGYON

BEVENNI AZ ÚJ BOLHA ÉS  

KULLANCS ELLENI TABLETTÁT

ALVÁS A GAZDI ÖLÉBEN

ALVÁS A TERASZON

Credelio rágótabletta lotilaner (mg)
macskák részére (0.5–2.0 kg) 12 
macskák részére (>2.0–8.0 kg) 48

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Credelio 12 mg rágótabletta macskák részére (0,5–2,0 kg), Credelio 48 mg rágótabletta macskák részére (> 2,0–8,0 kg). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Hatóanyag: Minden rágótabletta az alábbiakat tartalmazza:
Segédanyagok: A s egédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz. 3. GYÓGYSZERFORMA: Rágótabletta. Fehér-barnás színű, kerek rágótabletta barna pöttyökkel. 4. KLINIKAI JELLEMZŐK: 4.1 Célállat faj(ok): Macska. 4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként: Macskák 
bolha- és kullancsfertőzöttségének kezelésére. Az állatgyógyászati készítmény azonnali és tartós ölő hatással bír 1 hónapon keresztül bolhák (Ctenocephalides felis és C. canis) és kullancsok (Ixodes ricinus) ellen. A bolháknak és a kullancsoknak meg kell kapaszkodniuk a gazdaállaton 
és el kell kezdeniük a táplálkozást, hogy a hatóanyaggal érintkezésbe kerülhessenek. Az állatgyógyászati készítmény a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (FAD) elleni kezelési stratégia részeként alkalmazható. 4.3 Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyaggal, vagy bármely 
segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: A parazitáknak el kell kezdeniük a táplálkozást a gazdaállaton, hogy a lotilanerrel érintkezésbe kerülhessenek, ezért a paraziták által terjesztett fertőző betegségek 
átvitelének a kockázata nem zárható ki. Elfogadható hatékonysági szintet nem lehet elérni, ha az állatgyógyászati készítményt nem adagolják etetéskor vagy az etetés után 30 percen belül. Mivel a fiatal macskáknál a kullancsokkal szembeni hatékonyságot elegendő adat nem támasztja alá, ez a termék nem ajánlott kullancsok elleni kezelésre 5 hónapos 
vagy annál fiatalabb macskakölyköknél. 4.5 Az alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések: A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: Az ártalmatlanságra és a hatékonyságra vonatkozó adatokat 8 hetes vagy annál idősebb és 0,5 kg vagy annál nagyobb testtömegű macskáknál vizsgálták. Ennek következtében a 8 
hetesnél fiatalabb vagy 0,5 kg alatti testtömegű macskakölykök kezelését a felelős állatorvos előny-kockázat becslésére kell alapozni. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: A készítmény alkalmazása után kezet kell mosni. Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény 
használati utasítását vagy címkéjét. 4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága): Nem ismert. 4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás: Patkányokon végzett laboratóriumi vizsgálatok szerint a készítmény nem rendelkezik bizonyított teratogén hatással, illetve nem fejt ki káros hatást a hímek és a nőstények 
reprodukciós képességére. Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága macskáknál nem igazolt vemhesség és laktáció idején. Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható. 4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Nem ismert. A klinikai kísérletek során a Credelio 
rágótabletta és a rutinszerűen alkalmazott állatgyógyászati készítmények között kölcsönhatás nem volt megfigyelhető. 4.9 Adagolás és alkalmazási mód: Szájon át történő alkalmazásra. Az ízesített állatgyógyászati készítményt a következő táblázatnak megfelelően kell adagolni a 6–24 mg lotilaner/testtömeg kg egyszeri adag biztosításához.
8 kg testtömegnél nagyobb macskáknál a rendelkezésre álló erősségek megfelelő kombinációját kell alkalmazni, hogy az ajánlott 6–24 mg/kg-os adagot elérje. Az állatgyógyászati készítményt etetéskor vagy etetés után 30 percen belül kell alkalmazni. A kullancs és bolhafer-
tőzések optimális kontrollálására az állatgyógyászati   készítményt havi gyakorisággal kell alkalmazni, és a helyi epidemiológiai helyzet alapján kell folytatni a bolha- és/vagy a kullancsszezon alatt. 4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha 
szükséges: Nem észleltek mellékhatást szájon át történő beadást követően 8 hetes, 0,5 kg testtömegű macskakölyköknél, amelyeket a javasolt maximális adag több mint 5-szörösével (130 mg lotilaner testtömeg kilogrammonként) havonta, nyolc alkalommal kezeltek. 4.11 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k): Nem értelmezhető. 5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK: Farmakoterápiás csoport: Ektoparazitikumok szisztémás alkalmazásra, izoxazolinok. Állatgyógyászati ATC kód: QP53BE04. 5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok: 
A lotilaner, az izoxazolin családba tartozó tiszta enantiomer, a kifejlett bolhákkal (Ctenocephalides felis és Ctenocephalides canis) és kullancsokkal (Ixodes ricinus) szembeni aktivitással. A lotilaner erős gátlója a gamma-amino-vajsav (GABA)-kapus kloridcsatornáknak, ami a 
kullancsok és a bolhák gyors pusztulását eredményezi. In vitro vizsgálatokban a lotilaner aktivitását egyes ízeltlábú fajokkal szemben nem befolyásolta a szerves klórvegyületekkel (ciklodiének, pl. dieldrin), fenilpirazolokkal (pl. fipronil), neonikotinoidokkal (pl. imidakloprid), 
formamidinekkel (pl. amitráz) és piretroidokkal (pl. cipermetrin) szembeni rezisztencia. Bolhák esetében a hatás a rákapcsolódástól számított 12 órán belül kialakul, és a készítmény beadását követő egy hónapos időszakban fennáll. Az adagolást megelőzően az állatra 
került bolhák 8 órán belül elpusztulnak. Kullancsok esetében a hatás a rákapcsolódástól számított 24 órán belül kialakul, és a készítmény beadását követő egy hónapos időszakban fennáll. Az adagolást megelőzően az állatra került kullancsok 18 órán belül elpusztulnak. 
Az állatgyógyászati készítmény azelőtt elpusztítja az újonnan a macskára került bolhákat, hogy azok petét tudnának rakni. Ezáltal a termék megszakítja a bolha életciklusát, így megelőzi a környezet bolhákkal történő szennyeződését azokon a területeken, ahol a macska mozog. 5.2 Farmakokinetikai sajátosságok: Szájon át történő beadását követően 
a lotilaner könnyen felszívódik, és csúcskoncentrációját a vérben 4 órán belül eléri. A lotilaner biológiai hozzáférhetősége körülbelül 10-szer nagyobb, ha etetéskor adagolják. A terminális felezési idő hozzávetőlegesen 4 hét (harmonikus közép). Ez a terminális felezési idő hatásos koncentrációt biztosít a vérben az adagolások között eltelt időszak teljes 
időtartamára. A z elimináció elsődleges útja az eredeti molekula epével történő kiválasztása, a veséken keresztül történő kiválasztás az eliminációban kisebb szerepet játszik (az adag kevesebb, mint 10 %-a). A lotilaner kismértékben hidrofilebb vegyületekké metabolizálódik, melyek a bélsárban és a vizeletben is megjelennek. 6. GYÓGYSZERÉSZETI 
JELLEMZŐK: 6.1 Segédanyagok felsorolása: Élesztőpor (ízesítő), Mikrokristályos cellulóz, szilikátos, Cellulózpor, Laktóz-monohidrát, Povidon K30, Kroszpovidon, Nátrium-lauril-szulfát, Vanillin (ízesítő), Kolloid szilícium-dioxid, vízmentes, Magnézium-sztearát. 6.2 Főbb inkompatibilitások: Nem értelmezhető. 6.3 Felhasználhatósági időtartam: 
A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 3 év. 6.4 Különleges tárolási előírások: Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei: A tabletták alumínium/alumínium buborékfóliába vannak csomagolva kartondobozban. Valamennyi hatáserősség 
1, 3 vagy 6 tablettás kiszerelésben érhető el. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy a készítmény felhasználásából származó hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások: A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, 
valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Németország. 8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I): EU/2/17/206/016–21. 9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ 
KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA: A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2017/04/25. 10. A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA: 2018/09. Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). A FORGALMAZÁSRA, KIADÁSRA 
ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TILALMAK: Nem értelmezhető.

Macska 
testtömege (kg)

A tabletta erőssége és a beadandó tabletták száma
Credelio 12 mg Credelio 48 mg

0.5–2.0 1
>2.0–8.0 1
>8.0 A tabletták megfelelő kombinálása

3+1
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Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZPONT

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

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

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

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

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

Területi képviselők

ANITECH - eszköz, gyógyszer

ALPHAFEED - takarmány ALPHAPLANT - növény Doki For Vets - szoftver

VET & Agro business management Vevőszolgálat

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

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

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

Állatpatikáink

E L É R H E T Ő S É G E K

Régióvezetők & telephelyek

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

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

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

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

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

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

BUDAPEST

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

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

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

Kozák Judit  +36-30/330-1302

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

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

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

                    +36-30/430-3455

SZÉKESFEHÉRVÁR

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

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

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

   Horváth Anikó   +36-30/755-0793

   Károlyi Kitti  +36-30/755-0793

SÁRVÁR

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

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

DEBRECEN

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

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

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

BÉKÉSCSABA

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

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

SZOMBATHELY 

Tóth Ibolya +36-30/526-6967 

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

Adj nekem macskáknak való Credelio tablettát: kicsi, ízesített rágótabletta, szívesen megeszem*.1 
Kifejezetten macskák számára kifejlesztve, gyorsan kialakuló védettséget ad2,3 a magamfajta macskák  
számára egy egész hónapon át.

A Credelio, az Elanco és az átlós sáv az Elanco vagy leányvállalatai tulajdonában lévő védjegyek. © 2019 Elanco vagy társult vállalkozásai. PM-HU-19-0047
Elanco Tiergesundheit AG Magyarországi Fióktelepe, 1075 Budapest, Madách Imre út 13–14., Magyarország.

*100%-os siker macskatulajdonosok általi kezeléseknél 3 egymást követő hónapon át1.

ÚJ
Credelio® kifejezet-
ten macskák számára 
Gyorsan kialakuló 
védettség

A BOLHA ÉS KULLANCS ELLENI KEZELÉSNEK
NEM KELL KÜLÖN PROGRAMNAK LENNIE GYORS ÖLŐ HATÁS2,3

KÍMÉLETLEN A BOLHÁKKAL  
ÉS A KULLANCSOKKAL
KÍMÉLETES VELEM

1. Cavalleri D et al. 2018. A randomized, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner (Credelio™) in controlling ticks in client-owned cats. Parasites & Vectors; 11:411.
2. Cavalleri D et al. 2018. Laboratory evaluation of the efficacy and speed of kill of lotilaner (Credelio™) against Ixodes ricinus ticks on cats. Parasites & Vectors; 11:413.
3. Cavalleri D et al. 2018. Laboratory evaluation of the efficacy and speed of kill of lotilaner (Credelio™) against Ctenocephalides felis on cats. Parasites & Vectors; 11:408.

TENNIVALÓIM:
ALVÁS A KANAPÉN

ALVÁS AZ ÁGYON

BEVENNI AZ ÚJ BOLHA ÉS  

KULLANCS ELLENI TABLETTÁT

ALVÁS A GAZDI ÖLÉBEN

ALVÁS A TERASZON

Credelio rágótabletta lotilaner (mg)
macskák részére (0.5–2.0 kg) 12 
macskák részére (>2.0–8.0 kg) 48

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Credelio 12 mg rágótabletta macskák részére (0,5–2,0 kg), Credelio 48 mg rágótabletta macskák részére (> 2,0–8,0 kg). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Hatóanyag: Minden rágótabletta az alábbiakat tartalmazza:
Segédanyagok: A s egédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz. 3. GYÓGYSZERFORMA: Rágótabletta. Fehér-barnás színű, kerek rágótabletta barna pöttyökkel. 4. KLINIKAI JELLEMZŐK: 4.1 Célállat faj(ok): Macska. 4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként: Macskák 
bolha- és kullancsfertőzöttségének kezelésére. Az állatgyógyászati készítmény azonnali és tartós ölő hatással bír 1 hónapon keresztül bolhák (Ctenocephalides felis és C. canis) és kullancsok (Ixodes ricinus) ellen. A bolháknak és a kullancsoknak meg kell kapaszkodniuk a gazdaállaton 
és el kell kezdeniük a táplálkozást, hogy a hatóanyaggal érintkezésbe kerülhessenek. Az állatgyógyászati készítmény a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (FAD) elleni kezelési stratégia részeként alkalmazható. 4.3 Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyaggal, vagy bármely 
segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: A parazitáknak el kell kezdeniük a táplálkozást a gazdaállaton, hogy a lotilanerrel érintkezésbe kerülhessenek, ezért a paraziták által terjesztett fertőző betegségek 
átvitelének a kockázata nem zárható ki. Elfogadható hatékonysági szintet nem lehet elérni, ha az állatgyógyászati készítményt nem adagolják etetéskor vagy az etetés után 30 percen belül. Mivel a fiatal macskáknál a kullancsokkal szembeni hatékonyságot elegendő adat nem támasztja alá, ez a termék nem ajánlott kullancsok elleni kezelésre 5 hónapos 
vagy annál fiatalabb macskakölyköknél. 4.5 Az alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések: A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: Az ártalmatlanságra és a hatékonyságra vonatkozó adatokat 8 hetes vagy annál idősebb és 0,5 kg vagy annál nagyobb testtömegű macskáknál vizsgálták. Ennek következtében a 8 
hetesnél fiatalabb vagy 0,5 kg alatti testtömegű macskakölykök kezelését a felelős állatorvos előny-kockázat becslésére kell alapozni. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: A készítmény alkalmazása után kezet kell mosni. Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény 
használati utasítását vagy címkéjét. 4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága): Nem ismert. 4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás: Patkányokon végzett laboratóriumi vizsgálatok szerint a készítmény nem rendelkezik bizonyított teratogén hatással, illetve nem fejt ki káros hatást a hímek és a nőstények 
reprodukciós képességére. Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága macskáknál nem igazolt vemhesség és laktáció idején. Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható. 4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Nem ismert. A klinikai kísérletek során a Credelio 
rágótabletta és a rutinszerűen alkalmazott állatgyógyászati készítmények között kölcsönhatás nem volt megfigyelhető. 4.9 Adagolás és alkalmazási mód: Szájon át történő alkalmazásra. Az ízesített állatgyógyászati készítményt a következő táblázatnak megfelelően kell adagolni a 6–24 mg lotilaner/testtömeg kg egyszeri adag biztosításához.
8 kg testtömegnél nagyobb macskáknál a rendelkezésre álló erősségek megfelelő kombinációját kell alkalmazni, hogy az ajánlott 6–24 mg/kg-os adagot elérje. Az állatgyógyászati készítményt etetéskor vagy etetés után 30 percen belül kell alkalmazni. A kullancs és bolhafer-
tőzések optimális kontrollálására az állatgyógyászati   készítményt havi gyakorisággal kell alkalmazni, és a helyi epidemiológiai helyzet alapján kell folytatni a bolha- és/vagy a kullancsszezon alatt. 4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha 
szükséges: Nem észleltek mellékhatást szájon át történő beadást követően 8 hetes, 0,5 kg testtömegű macskakölyköknél, amelyeket a javasolt maximális adag több mint 5-szörösével (130 mg lotilaner testtömeg kilogrammonként) havonta, nyolc alkalommal kezeltek. 4.11 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k): Nem értelmezhető. 5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK: Farmakoterápiás csoport: Ektoparazitikumok szisztémás alkalmazásra, izoxazolinok. Állatgyógyászati ATC kód: QP53BE04. 5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok: 
A lotilaner, az izoxazolin családba tartozó tiszta enantiomer, a kifejlett bolhákkal (Ctenocephalides felis és Ctenocephalides canis) és kullancsokkal (Ixodes ricinus) szembeni aktivitással. A lotilaner erős gátlója a gamma-amino-vajsav (GABA)-kapus kloridcsatornáknak, ami a 
kullancsok és a bolhák gyors pusztulását eredményezi. In vitro vizsgálatokban a lotilaner aktivitását egyes ízeltlábú fajokkal szemben nem befolyásolta a szerves klórvegyületekkel (ciklodiének, pl. dieldrin), fenilpirazolokkal (pl. fipronil), neonikotinoidokkal (pl. imidakloprid), 
formamidinekkel (pl. amitráz) és piretroidokkal (pl. cipermetrin) szembeni rezisztencia. Bolhák esetében a hatás a rákapcsolódástól számított 12 órán belül kialakul, és a készítmény beadását követő egy hónapos időszakban fennáll. Az adagolást megelőzően az állatra 
került bolhák 8 órán belül elpusztulnak. Kullancsok esetében a hatás a rákapcsolódástól számított 24 órán belül kialakul, és a készítmény beadását követő egy hónapos időszakban fennáll. Az adagolást megelőzően az állatra került kullancsok 18 órán belül elpusztulnak. 
Az állatgyógyászati készítmény azelőtt elpusztítja az újonnan a macskára került bolhákat, hogy azok petét tudnának rakni. Ezáltal a termék megszakítja a bolha életciklusát, így megelőzi a környezet bolhákkal történő szennyeződését azokon a területeken, ahol a macska mozog. 5.2 Farmakokinetikai sajátosságok: Szájon át történő beadását követően 
a lotilaner könnyen felszívódik, és csúcskoncentrációját a vérben 4 órán belül eléri. A lotilaner biológiai hozzáférhetősége körülbelül 10-szer nagyobb, ha etetéskor adagolják. A terminális felezési idő hozzávetőlegesen 4 hét (harmonikus közép). Ez a terminális felezési idő hatásos koncentrációt biztosít a vérben az adagolások között eltelt időszak teljes 
időtartamára. A z elimináció elsődleges útja az eredeti molekula epével történő kiválasztása, a veséken keresztül történő kiválasztás az eliminációban kisebb szerepet játszik (az adag kevesebb, mint 10 %-a). A lotilaner kismértékben hidrofilebb vegyületekké metabolizálódik, melyek a bélsárban és a vizeletben is megjelennek. 6. GYÓGYSZERÉSZETI 
JELLEMZŐK: 6.1 Segédanyagok felsorolása: Élesztőpor (ízesítő), Mikrokristályos cellulóz, szilikátos, Cellulózpor, Laktóz-monohidrát, Povidon K30, Kroszpovidon, Nátrium-lauril-szulfát, Vanillin (ízesítő), Kolloid szilícium-dioxid, vízmentes, Magnézium-sztearát. 6.2 Főbb inkompatibilitások: Nem értelmezhető. 6.3 Felhasználhatósági időtartam: 
A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 3 év. 6.4 Különleges tárolási előírások: Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei: A tabletták alumínium/alumínium buborékfóliába vannak csomagolva kartondobozban. Valamennyi hatáserősség 
1, 3 vagy 6 tablettás kiszerelésben érhető el. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy a készítmény felhasználásából származó hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások: A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, 
valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Németország. 8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I): EU/2/17/206/016–21. 9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ 
KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA: A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2017/04/25. 10. A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA: 2018/09. Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). A FORGALMAZÁSRA, KIADÁSRA 
ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TILALMAK: Nem értelmezhető.

Macska 
testtömege (kg)

A tabletta erőssége és a beadandó tabletták száma
Credelio 12 mg Credelio 48 mg

0.5–2.0 1
>2.0–8.0 1
>8.0 A tabletták megfelelő kombinálása



FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ4 Vet Hírek 2020. február

Szeretnék hó lenni, mely ezüsten csillog
és frissen ropog mindenütt

Dsida Jenő

Tisztelt Olvasó!
Bár még javában tart a tél, ideje felkészülni a tavasszal esedékes kezelésekre: 
a féreghajtásra, a kérődzők E-vitamin és szelén pótlására, de említhetném a méhcsaládok 
tavaszi felerősítését, és Varroa atka elleni kezelésének fontosságát is.

Az idén is jelentős járványtani kihívásokkal néz szembe az ország: menetrendszerű-
en megérkezett a madárinfluenza, járványtani szempontból azonban még fontosabb 
az afrikai sertéspestis továbbterjedése. Ez komoly munkát és anyagi terhet jelent az 
állategészségügyi szolgálat számára, ugyanakkor kikényszeríti az állathigiéniai sza-
bályok alapos betartását. Ennek az egyéb fertőző betegségek elleni védekezésben is 
meglesz a hozadéka, továbbá a járvány a sertéshús átvételi árának jelentős emelkedését 
hozta magával, amit már nagyon régóta várt az ágazat. Cégünk ehhez a feladathoz a jó 
minőségű termékek és szolgáltatások legszélesebb körét biztosítja az állatorvosoknak 
és a gazdáknak, a gyógyszerektől és műszerektől a fertőtlenítőszereken át a telepi be-
rendezésekig, a legjobb árakon. Tudunk pl. olyan fertőtlenítőszert biztosítani, amelynek 
az ASP elleni behatási időigénye maximum 5 perc.

Tavasz közeledtével érdemes a társállatos gyógyszer készleteket, illetve a vakcina 
készleteket feltölteni. Az AlphaVet külön csomagot dolgozott ki, melyben vakcináinkra 
és ekto-endo parazitikumainkra szerződéses konstrukcióban biztosítunk „early-bird” 
kedvezményeket. Ezen üzleti lehetőségekről kereskedelmi képviselőink személyre sza-
bott ajánlatot tudnak adni.  Ebben a hónapban újabb kezelési eredményekről számolunk 
be a széles antivirális spektrummal rendelkező Viroplazin készítményük kapcsán, és dr. 
Szaniszló Ferenc esetismertetése sem marad el.

Ügyfeleink igényeit megvizsgálva további intézkedéseket hajtottunk végre szolgáltatá-
sunk színvonalának emelése érdekében:

•  Bővítettük logisztikai hálózatunk kapacitását, így újabb területekre is biztosítja az 
AlphaVet ingyenes szállítását.**

•  Budapesti központunkban kialakítottunk egy állatorvosi műszer és diagnosztikai be-
mutató termet, ahol lehetőséget biztosítunk a legmodernebb állatorvos diagnosztikai 
műszerek kipróbálására.

•  Üzletfejlesztési csapatunk létszámát tovább bővítettük olyan szakértőkkel, akik ered-
ményesen fogják segíteni Önt új eszközök beszerzésében és azok finanszírozásában, 
hogy praxisának jövedelmezőségét úgy tudják javítani, hogy vállalkozásuk eredményes 
működését ne terheljék.

•  További 7 fővel bővítjük kereskedelmi képviselői csapatunkat, hogy az Ön számára 
fontos termékekről és üzleti lehetőségekről időben tudjuk tájékoztatni.

•  2019. júniusától DokiforVets csapatunk elindította a Doki Personal Service (DSP) 
programját. Az AlphaVet szervezet- és üzletfejlesztői központjával együttműködve a 
DokiforVets egy olyan ügyfélbarát  kiszolgálóközpontot  hozott létre, amely teljesen 
új alapokra helyezi az ügyfelekkel való együttműködést. Célunk, hogy az Ön számára 
még egyszerűbb és kényelmesebb legyen az ügyintézés. Ennek érdekében csapatunk 
létszámát 2 fővel bővítettük.

** Ingyenes szállítás csak a kereskedelmi 
szerződésben meghatározott feltételek 
mentén vehető igénybe. Bővebb 
információért forduljon bizalommal 
kereskedelmi képviselőjéhez, vagy 
vevőszolgálatunkkhoz!

Tisztelt Partnerünk! Bízom abban, hogy 
fejlesztéseinkkel és szolgáltatásunk szín-
vonalával az idei évben is elégedett lesz! 
Eredményekben gazdag, Boldog Új Évet 
kívánok valamennyi kollégám nevében!

Kellemes olvasást kívánunk!

Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

Dr. Tilly Péter 
főszerkesztő
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Az Alpha-Vet könyvgyűjteményéből 
Dr. Gál Sánodrra emlékezünk!

30. oldal 
Új termékeink haszonállatok számára

37. oldal 
A vashiány nem csak malacokban 
jelentkezhet! 
ÚJ termék! Belfer injekció!

39. oldal 
Szimbiotikus takarmánykiegészítő a 
bélflóra egészségéért: 
LAKTO-IMMUNO-VITAL

40.oldal 
Újabb stressz! Mit tegyek?

41.oldal 
Új termék! Uppetapol!
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Oralade GI support
Izotóniás orális ion- és folyadékpótló készítmény kutyák 
és macskák számára.

Hatóanyag: KCl, NaCl, glükóz, glicin, glutamát, 
prebiotikum

500 ml

Oralade Hydrate +
Hipotóniás orális folyadékpótló készítmény 
kutyáknak

Kitűnő csirkemáj ízesítés

Hatóanyag: KCl, NaCl, Na-foszfát, prebiotikum

400 ml

An yAgforg Al omr A hAt ó s zerek An yAgforg Al omr A hAt ó s zerek

Széles spektrumú antivirális készítmény, 
a vírussal fertőzött sejtek elpusztításával 
gátolja a vírusok szaporodását.
Hatóanyag: módosított barackmag 
kivonat, Na-tioszulfát.
Kiszerelés: 10 db, bontható kapszula

Rácsepegtető oldat macskák, vadászgörények 
és kutyák számára
Endo- és ektoparazita fertőzések megelőzésére 
és kezelésére. Szívférgesség: a cirkuláló 
mikrofiláriák elleni kezelésre, szívférgesség 
megelőzésére.
Hatóanyag: moxidektin, imidakloprid
Kiszerelés: 3 pipetta

25 mg/ml belsőleges oldat macskák és 
kutyák részére A.U.V.
Klindamicinre érzékeny Staphylococcus 
spp. és Streptococcus spp. által okozott 
sebfertőzések, tályogok kezelésére.
Hatóanyag: Klindamicin
Kiszerelés: 22 ml

oldatos injekció lovak, kutyák és macskák 
számára A.U.V.
Sebészeti, fogászati beavatkozásoknál 
infiltrációs, vezetéses és nyálkahártya 
érzéstelenítésre
Hatóanyag: lidokain-hidroklorid-
monohidrát
Kiszerelés: 100 ml

Moxiclear termékcsalád

Clinacin LidoBel 20 mg/ml

Viroplazin kapszula
PArAzitAellenes készítmények

AntibiotikumokfájdAlomcsill APítók

Antivirális készítmények 

Új te rm é ke i n k 
társáll atok 
s z á már a

25 mg, 50 mg, 100 mg

Magisztrális készítményeket az állatgyógyászati gyógyszerkönyvből
ALPHA PATIKA

Székesfehérvár, József A. u. 39. (a TB főbejáratával szemben) 
Tel: 22/327-542 - Nyitva: hétköznap 8-20-ig

Mi elkészítjük a már régóta használt, jól bevált magisztrális készítményeket az állatgyógyászati gyógyszerkönyvből 
(Jód-jódkálium kenőcs, Spiritus pyoctanini, Spiritus acriflavin, Pasta SBC - a teljesség igénye nélkül...), legyen 

akár egy, vagy több dózis.  Megrendelésüket az Alpha-Vet Kft. vevőszolgálatán vagy üzletkötőinél adhatják le.
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ÁTÜTŐ ERŐ ÉS NAGYFOKÚ VÉDELEM
TÁRSÁLLAT RENDELŐK SZÁMÁRA, 
HA VALAMI ÚJDONSÁGOT KERES.

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.

.

.

A JÖVŐ 
VAKCINÁI!

a 2020-as évre kérje egyedi, szerződéses 
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Biocan Novel Puppy
A kölykök első vakcinája.

Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált szopornyica-,Parvovírus vakcina

Új törzsek, fokozott immunitás kezdő oltásként.

Biocan Novel DHPPi/L4
Kombinált emlékeztető oltás 4 
Leptorspira törzzsel.

Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált szopornyica-, Adeno-, Parvo-, Parainfluenza 2 vírus,

inaktivált Leptospira icterohaemorrhagiae, L. canicola, L. grip-
potyphosa, L. interrogans, Bratislava szerovariáns

Három éves hatástartam az alap kórokozókkal szemben, 
védelmet nyújt 4 féle leptospira törzs ellen.

Biocan Novel DHPPi/L4R

A  „nagy kombi” vakcina, mely 4 Leptospira törzs ellen is véd!

Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált szopornyica-, Adeno-,Parvo-, Parainfluenza 2 vírus,

inaktivált Leptospira icterohaemorrhagiae, L. canicola, L. grip-
 potyphosa, L. interrogans Bratislava szerovariáns, inaktivált 
veszettség vírus

Ideális választás az éves emlékeztető oltásokra.

ajánlatunkat kereskedelmi képviselőjétől!

Biocan
N O V E L

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

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

Kiszerelés: 10 mlHatóanyag: Marbofloxacin, gentamicin, ketokonazol, prednizolon

KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V. 

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK 
HATÉKONY GYÓGYSZERE

ALPHADERM PLUS

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

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

*Jerzsele Á. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 62 (1), pp. 45–55 (2015)
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RENDKÍVÜLI 
AKCIÓ! 

Borrelym 3 
vakcina 
most mindössze 
2 800 Ft
+ÁFA 

A 3 leggyakoribb 
Borrelia törzzsel 
szembeni védelem!

Háromszoros védelem a kutya 
Lyme borreliózisával szemben!
Borrelym 3 vakcina akciós áron!
Magyarországon a Borrelia fertőzések kb. 90 százalékát három 
törzs okozza: Borrelia burgdorferi, a B. afzelii és a B. garinii.

Jelenleg háromféle vakcina érhető el a piacon: a Borrelyme 3 vakcina 
mindhárom törzset tartalmazza, míg a Biocan B csak a B. afzelii és 
a B. garinii törzset, a Merilyme vakcina pedig csak a B. burgdorferit. 
Ezért, amennyiben a Borrelyme 3 vakcinához hasonlóan széleskörű 
védettséget szeretnénk biztosítani, akkor egyidejűleg a Biocan B 
és a Merilyme vakcinát is be kellene adnunk a kutyáknak. Ezek a 
vakcinák nem szívhatók össze, ilyen használatuk dupla munkát 
jelent a kezelő állatorvosnak.

Ráadásul a Borrelia vakcinák nem olcsók, ezért a Biocan B és a 
Merilyme együttes használata kétszer akkora költséget jelent a 
tulajdonos számára, mintha csak a három komponensű Borrelyme 
3 vakcinát adnák be.

 A Borrelym 3 vakcina most kiemelt kedvezménnyel, 2.800 Ft+ÁFA/
adag áron érhető el a készlet erejéig!

 Az akciós tétel lejárati ideje 2020. március 15.

 A Lyme borreliózis klinikai jelentőségének megítélése változó az 
állatorvosok körében, mert lappangási ideje hosszú, és a kialakult 
fertőzést gyakran nem ismerik fel, félrediagnosztizálják.

Ugyanakkor dr. Lakos András vizsgálatai szerint a Magyarországon 
befogott kullancsok fertőzöttségi aránya a területtől függően 12-
50% között mozog, ezzel hazánk a legfertőzöttebb területek közé 
tartozik Európában.

 A betegség elleni védekezésben a megelőzésre kell helyeznünk a 
hangsúlyt, mert a kullanccsípést követően Borreliák aktív mozgással 
behatolnak a szövetek közé, és már 12 óra múlva kimutathatók az 
ízületekben és a synovialis folyadékban is. Ezek a helyek a szerve-
zet immunrendszere és a gyógyszeres kezelés számára egyaránt 
nehezen hozzáférhetők, ezért a kialakult borreliózis esetén az 
antibiotikus kezelést több hétig, hónapig is folytatni kell, és sikere 
nem garantálható. Ilyenkor már a vakcinázás is hatástalan.

A fertőzés az embereket is érinti – beszédes, hogy azt a tulajdonost 
vagy állatorvost, aki maga is átesett már a Lyme fertőzésen, már 
nem szükséges győzködni a vakcinázás fontosságáról.

 A kórokozó vadon élő rezervoár fajokban – pocok, egér, feketerigó, 
fácán sirály – marad fenn, amelyek a baktérium tünetmentes hor-
dozói. Ezekről a fajokról kullancsok (Ixodes fajok) közvetítésével 
kerül át kutyára és emberbe, amelyekben a betegség kialakul.

A kullancs maga is hordozó, sőt a fertőzés a lerakott peték útján 
is átjuthat a kullancs utódaira.

 A borreliózis idült, többéves lefolyású betegség, lappangási ideje 
több hónap. Kutyában leggyakoribb klinikai formája a recidiváló 
ízületgyulladás – ennek hátterében a B. burgdorferi szokott állni, 
de előfordul az idegrendszeri érintettség – neuroborreliózis is, 
amelynek leggyakoribb kórokozója a B. garinii. Harmadik formája 
a bőrgyulladás, többnyire B. afzelii fertőzés esetén.

Gyakoriak a kevert fertőzések. Elhúzódó esetekben leírták a vese 
és szív károsodását is.

Dr. Kiss Gabriella adatai szerint szerológiai vizsgálattal az esetek 
70 százalékában kevert B. burgdorferi és B. afzelii, 30 százalék-
ban pedig B. garinii fertőzést mutattak ki a közép-magyarországi 
régióban.

A Borrelym 3 vakcinát 12 hetes kortól lehet alkalmazni, az alapim-
munizáláshoz két adagot kell beadni három hetes időközzel.

A vakcinázást úgy kell időzíteni, hogy a kullancsinvázió megjelenése 
előtt kialakulhasson az állatban a védettség. A védettség fenn-
tartásához évente emlékeztető oltásban kell részesíteni a kutyát.
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Kiszerelés: 30 kapszula
Zöldkagyló olaj

Ízületgyulladás elleni védelem zöldkagyló olajjal

Szedálás, premedikáció, analgézia kombinációbanKiszerelés: 10 ml
Dexmedetomidin

 Az ajándék 

értéke 

7 000 Ft

1doboz ANTINOL 

KAPSZULÁT ADUNK 

AJÁNDÉKBA!

4AMPULLA SEDADEX 
  VÁSÁRLÁSA ESETÉN

 0,5 mg/ml oldatos injekció
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CARPRODYL QUADRI
TABLETTA KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V. 

Kiszerelés: 100x 50 mg, 120x120 mgHatóanyag: karprofen

Negyedelhető tabletta a biztonságos 
dózisú fájdalomcsillapításért!

APOMORPHIN HCL
5 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V.

Kiszerelés: 5x1 mlHatóanyag: Apomorphin-HCl 5 mg/ml

Apomorphin tartalmú 
hánytatószer kutyáknak

+ AJÁNDÉK ORALADE HYDRATE+KUTYÁKNAK 150 ML*

-10% KEDVEZMÉNY*

* Vásároljon Apomorphin hcl 5 mg/ml oldatos injekciót és az árából -10% kedvezményt adunk! Továbbá minden Apomorphin injeckió vásárlása esetén ajándékba 
adunk 1db 150 ml-es Oralade Hydrate+ (kutyáknak) terméket. Az akció a készlet erejéig érvényes és más akcióval nem vonható össze!
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu  12

Egyéb diagnosztikai tesztek
Ürülékdiagnosztika: Copro | Dermatofitózis: Dermatofita | Vizeletanalízis: 2 AC | 11C | Vizelet csík leolvasó

Innováció és megbízhatóság 
az állatorvosok szolgálatában

Immun-kromatográfia
Az immun-kromatográfiás eljárás egy fontos innováció az állatorvosi diagnosztikában. 
Ezek az igen kifinomult technológiával rendelkező eljárások egyszerűvé teszik haszná-
latukat az állatorvosok számára, anélkül, hogy lemondana a nagy érzékenységről és 
specifikusságról.

Az érzékenység és 
specifikusság hasonló 

a laboratóriumi  
eljárásokhoz.

Szobahőmérsékleten tárolható: 
nem foglal helyet 

a hűtőben.

Uranoteszt®

„mindig az állatorvossal”

Uranotest
®

Uranotest
®

Innovation and reliability in the 

service of veterinariansRENDE
LHETŐ
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu   13  13

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu   13

Az állatorvosi klinikai igények teljes tartománya

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

Egyéb diagnosztikai tesztek
Ürülékdiagnosztika: Copro | Dermatofitózis: Dermatofita | Vizeletanalízis: 2 AC | 11C | Vizelet csík leolvasó

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

Vektor-közvetített betegségek diagnózisa
Uranoteszt Driofilaria

Emésztőrendszeri betegségek diagnózisa
Parvo-Corona Uranoteszt | 
Uranoteszt Parvo immunállapot | Giardia Uranoteszt

Macska fertőző betegségek diagnózisa
FeLV-FIV Uranoteszt | 
Macska Panleukopenia Uranoteszt

Más fertőző betegségek diagnózisa
Uranoteszt Szopornyica-Adenovírus | 
Dermatofita Uranoteszt

Belső paraziták diagnózisa
Copro Uranoteszt

Vizeletanaliízis
Uranoteszt 11C vizeletcsíkok | 
Uranoteszt Vizelet csík leolvasó | 
Uranoteszt 2AC vizeletcsíkok

Hosszú lejárati 
idők 

(18 és 24 hónap között).

Diagnosztikai 
megbízhatóság karnyújtásnyira 

a klinikai állatorvosoktól, 
anélkül, hogy összetett eljárásokba 

vagy készülékekbe fektetnének.

Uranotest®

Uranotest® Innovation and reliability in the 
service of veterinarians
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Deltametrin

SZÚNYOGOK, LEPKESZÚNYOGOK ÉS KULLANCSOK ELLEN, 
AKÁR FÉL ÉVES VÉDETTSÉG KUTYÁK RÉSZÉRE!

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

NE ADJON ESÉLYT A DIROFILÁRIÁNAK!  AZ EGYETLEN 
MOXIDEKTIN TARTALMÚ GENERIKUS SPOT-ON, 
GAZDASÁGOS, 3 PIPETTÁS  KISZERELÉSBEN!

KET TŐS VÉDELEM 
A SZÚNYOGOKK AL ILLET VE A 
DIROFILARIÁKK AL SZEMBEN!
SC ALIBOR + MOXICLEAR
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SZÚNYOGOK, LEPKESZÚNYOGOK ÉS KULLANCSOK ELLEN, 
AKÁR FÉL ÉVES VÉDETTSÉG KUTYÁK RÉSZÉRE!

A Viroplazin antivirális kezelés hatása 
macskák parvovírus okozta panleucope-
niájában (FPLP)

A Budaörsi Állatmenhelyen 6 hónap le-
forgása alatt összesen 20 PLP kórképben 
megbetegedett kölyökmacskát kezel-
tek. A részletes klinikai vizsgálat alapján 
betegségre gyanús állatok bélsarából 
rtPCR módszerrel (FPLPV primer) diag-
nosztizálták a betegséget.

A heveny gyomor-bélgyulladásos, a re-
generatív anaemiát és granulocytopeniát 
mutató macskákat gyógykezelési szem-
pontok alapján két csoportra osztották. 
Mind a 20 állat megkapta a tüneteinek 
és a betegség kórfejlődési mechanizmu-
sának megfelelő tüneti kezelést (infúzi-

ós folyadékpótlás, hányás-és hasmenés 
csillapítás, B12 vitamin), illetve a macs-
kák fele emellé szájon keresztül napi 
kétszer 5 mg/ttkg Viroplazint is kapott 
7 napig. Naponta vizsgálták az állatok 
általános állapotát, klinikai alapértékeit, 
hidratáltságát stb.), feljegyezték a gyó-
gyuláshoz szükséges idő hosszát és az 
esetleges elhullásokat.

A Viroplazint nem kapott 10 kölyökmacs-
kából 2 hullott el, a túlélő 8 cica átla-
gos gyógyulási ideje 8+/- 2 nap volt. A 
Viroplazinnal kiegészített gyógykezelési 
protokollban részesült 10 macska mind-
egyike meggyógyult, átlagos gyógyulási 
idejük 6 +/-1 nap volt. A gyógyult macs-
kák mindegyikének bélsarából 2 héttel 

a gyógyulást követően víruskimutatást 
végeztek, ahol a 8 első csoportbeli túlélő 
esetében 1 macskánál, a Viroplazinnal 
kezelt csoportban egyetlen kölyöknél 
sem tudták kimutatni a kórokozó vírust. 

Következtetés: a vizsgálataik alapján 
kimutatták, hogy a Viroplazin kiegészí-
tő kezelés szignifikánsan növeli a par-
vovírussal fertőzött és megbetegedett 
macskák túlélési esélyét, betegségük 
időtartamát lényegesen rövidíti, és meg-
akadályozza a vírus hosszabb távú hordo-
zását és ürítését, azaz a betegség terje-
dését (az utóbbi hatás nem szignifikáns).

A vizsgálatot a Budaörsi Állatmenhe-
lyen folytatták le, dr. Szaniszló Ferenc 
vezetésével.

A VIROPLAZIN KAPSZULA 
KLINIKAI KIPRÓBÁLÁSA - 2.RÉSZ

KUTYÁK ÉS MACSKÁK HEVENY-FÉLHEVENY, 
GYULLADÁSOS VÍRUSFERTŐZÉS OKOZTA 
VÍRUSBETEGSÉGEI ELLEN

VIROPLAZIN KAPSZULA

25, 50 és 100mg 
hatáserősségben
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RENDELD MEG ONLINE, MOST!

fájdalomcsillapító hatás
intenzívebb

4-7Xbutorfanol, 
a morfinnál

Kiszerelés: 10 ml
Hatóanyag: butorfanolNALGOSED

10 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ LOVAK, KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE
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Dr. Tilly Péter

Érdekes a TDK dolgozatod témája:  
Kannabinoid vegyületek asztro- és mik-
rogliára kifejtett hatása neuroinflammá-
ciós és neurodegeneratív kórképekben.

A kannabisszal kapcsolatban nagyon 
szélsőséges a különböző államokban a 
szabályozás a liberalizációtól a krimina-
lizálásig. Nem okozott ez gondot a vizs-
gálatotok során?

A pszichotrop hatású tetrahidro-kanna-
binol (THC) használatához külön enge-
dély kellett, az OGYÉI-nek írtunk egy 
kérvényt, és a megfelelő szabályok, fel-
tételek betartása mellett engedélyezték 
a hatóanyag megrendelését. A másik fon-
tos kannabisz hatóanyag, a kannabidiol 
(CBD) szabadon hozzáférhető.

A témaválasztásnak egyébként az volt az 
előzménye, hogy még másodéven az élet-

tan tantárgy keretében készítettünk egy 
úgynevezett hallgatói leckét, amelynek 
a témája az endokannabinoid rendszer 
receptor jelátviteli mechanizmusa volt. 
Akkor ez a téma megtetszett, és ami-
kor negyedéven kiírtak egy pályázatot 
a neurodegeneratív folyamatokról, akkor 
visszanyúltunk ehhez az előzményhez a 
témavezetőimmel.

És miért kellett a THC-t is belevonni? Elég 
sok negatív hatásért teszik felelőssé, 
szemben a CBD-vel…

A kutatásokban a THC-vel is intenzíven 
foglalkoznak, és egyes helyeken orvosi 
vényre is felírható. Vannak olyan eredmé-
nyek is, amelyek szerint a THC és a CBD 
együttes alkalmazása a leghatékonyabb, 
ezek potencírozzák egymást. Viszont 
a THC pszichotrop mellékhatásai miatt 
egyértelműen biztonságosabb a CBD. 

A kannabinoid rendszer számos életta-
ni funkciót befolyásol. A CBD minimális 
mértékben kötődik a kannabinoid (CB1 
és CB2) receptorokhoz, a hatása anta-
gonista – hogyan lehet mégis, hogy az 
epilepsziától a gyulladásig és fájdalomig 
számos hatását kimutatták?

Igen ez így van – ez nagyon összetett 
hatás, amely az egész szervezetet érinti. 
Az endokannabinoid rendszer befolyá-
solásával hat, amelynek a két fő recep-
tora a CB1 és CB2. Az egészet egy elég 
bonyolult neuromodulátor rendszerként 
kell elképzelni. Ezért ennyire szerteágazó 
a felhasználása, hogy pl. a glaukómás 
is tudja használni és a rákos betegek 
palliatív kezelésében is segít. Bizonyos 
neurotranszmitterek „túláradását” aka-

dályozza meg a központi idegrendszer-
ben. A THC hatásmechanizmusa eltér a 
CBD-től, a receptorokon keresztül fejti 
ki a hatásait.

A CBD a hatását alapvetően nem recep-
toriális úton fejti ki, hanem az egyik en-
dogén kannabinoid, az anandamid bon-
tását gátolja meg, így annak a szintje 
megemelkedik, ez áll a hatás hátterében.

Te személy szerint mennyire tartod haté-
konynak a CBD-t? Én érzek benne némi 
divatot, rossz értelemben vett trendi-
séget.

Igen, szerintem is túldimenzionált a kan-
nabisz, divathullám. Van benne potenciál, 
de nagyon óvatosan kell használni, mert 
rövid ideje kapták fel, és a hosszú távú 
használatáról, a kölcsönhatásairól és a 
mellékhatásokról még kevés az adat. A 
közlemények általában azzal végződ-
nek, hogy itt azért még nagyon sok a 
homályos pont. 

Hogyan képzeled el a jövőbeni munkádat? 
Az élettan csak egy kitérő, vagy továbbra 
is maradsz a kutatásnál?

Februárban kapom meg a diplomámat. 
Nagyon tetszett ez a kutatás, de én alap-
vetően praktizáló állatorvos szeretnék 
lenni, egy vegyes praxisban érezném 
jól magam. Régi, klasszikus, kijárós ál-
latorvos egy kisállat rendelővel. Nagyon 
szeretek a szabadban lenni. Konkrét he-
lyem még nincsen, de dunántúli születésű 
vagyok, és ott szeretnék elhelyezkedni is.

Köszönöm szépen az interjút és sok si-
kert kívánok!

INTERJÚ ALFÖLDI REGINA MÁRIA 
VÉGZŐS ÁLLATORVOSTAN HALLGATÓVAL

CBD 
prémium minőségű kender kivonatból

CBD CBD 
idegrendszer stabilizálása

ízületi bántalmak enyhítése

fájdalomcsillapító hatás

gyulladáscsökkentő hatás



a termékképek illusztrációkFROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ18 Vet Hírek 2020. január

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

DokiforvetsCONNECT
™

RENDELJEN KÖZVETELNÜL A DOKIN KERESZTÜL! 

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

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

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

www.dokiforvets.hu
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Growth
Növekedési rendellenességek • 
Lábadozás Emésztőrendszeri
betegségek és tünetek

Convalescence Lábadozás felnőtt kutyáknál • 
Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek Táplálkozás helyreállítása 
• Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség

Struvite Struvit kövek

Struvite Management
Struvit húgykövek kiújulásának 
megelőzése Idiopátiás alsó húgyúti 
szindróma

Oxalate Oxalát húgykövek • Urát húgykövek • 
Cisztin húgykövek

Renal
Krónikus veseelégtelenség 
megelőzése és kezelése 
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Joint 
Felnőttkori ízületi betegségek 
Ortopéd sebészeti beavatkozás utáni 
lábadozás

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség

Diabetic Cukorbetegség

UltraHypo Táplálkozási allergiák • Hasmenés • 
Idiopátiás dermatitis

Hypoallergenic Fish & Potato Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Egg & Rice Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Duck & Potato Táplálkozási allergiák

Neutered 1-10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

Neutered +10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

K
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K Convalescence Lábadozás • Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 
Táplálkozás helyreállítása
 • Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség • Macska hepatic 
lipidosis Gyógyszeres terápia mellé

UltraHypo
Táplálkozási allergiák • Hasmenés Idiopátiás 
dermatitis 
• Bélgyulladásos betegség esetén

Struvite Struvit húgykövek feloldása

Struvite Management Struvit húgykövek kiújulásának megelőzése 
Idiopátiás alsó húgyúti szindróma

Renal
Krónikus veseelégtelenség megelőzése és 
kezelése
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség • Súlykontroll

Diabetic Cukorbetegség

Neutered Male
Ivartalanított macskáknak • Súlykontroll • 
Cukorbetegség megelőzése 
• Húgykő megelőzése

Neutered Female
Ivartalanított macskáknak • Súlykontroll • 
Cukorbetegség megelőzése 
• Húgykő megelőzése

Hairball Szőrlabda képződés kezelése

TÖKÉLETES ÖSSZHANGJA

TERMÉSZET és

 TUDOMÁNY
Természetes táplálkozási megoldások a kutyák és macskák jóllétéért

  19
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu  20

RAKJUK ÖSSZE  A MOZAIKOT!
LABORATÓRIUMI ESETISMERTETÉS

Kórelőzmény:
A tulajdonos szerint az állat 4 napja nem eszik, letargiás, alig 
mozog és az izületei megduzzadtak.

A beteg adatai: 
1 éves leopárd gekkó (Eublepharis macularius).

Fizikális vizsgálat:
A gyík lesoványodott és könnyen lefogható, nagyon legyen-
gült. A tömege mindössze 20 g volt. Az elülső és a hátulsó 
végtag izületei duzzadtak voltak és az izület feletti bőr alatt 
áttetsző fehér massza felhalmozódása látszott az izületek kör-
nyékén (1. és 2. kép).  Citológiai vizsgálat céljából tű-aspiráci-
ós mintát vettünk a jobb térdizület környezetéből. A fehérszínű 
anyag morzsalékonynak és nehezen aspirálhatónak bizonyult.

Értékelés:
A Wright-Giemsa festékkel festett citológiai minta teljesen 
sejtmentes volt, csak tűszerű, hegyes kristályok tömege lát-
szott a mikroszkóp alatt (3. kép). Ezek jellegzetes húgysav 
kristályok, ami egyértelműen izületi köszvényre utal (uricosis). 
A hüllők fehérje- és nukleinsav anyagcseréjének végterméke 
a húgysav, ami vízben viszonylag gyengén oldódó vegyület, 
könnyen kicsapódik. A szervezetből végső soron a veséken 
keresztül, aktív transzporttal választódik ki, így hüllőknél 
a veseelégtelenség alapvető tünete a hyperuricaemia. De 
húgysav felhalmozódás jelentkezhet dehydratio, vagy egyéb 
idült betegségek következményeként is. 

Összefoglalás: Mivel számottevő javulást ígérő gyógyító be-
avatkozásra nem volt lehetőség, a tulajdonos kérte állata vég-
leges elaltatását. Kórboncolásra nem került sor. 

321

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-val 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI ASKA-t!
18494644-2-07

Dr. Szaniszló Ferenc 

20 Vet Hírek 2020. február

Eublepharis macularius - a leopárd gekkó

ASKA  

a boldog
abb 

kutyá
kért..

.
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu   21  21

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu   21

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu

B BRAUN termékek az 
Alpha-Vet-nél!

Cikknév nettó ár
Fecskendő 10 ml Lock Injekt 2 részes 30 Ft

Fecskendő 10 ml Luer Injekt 2 részes 25 Ft

Fecskendő 2 ml Luer Injekt 2 részes 12 Ft

Fecskendő 2 ml Luer Lock Injekt 2 részes 20 Ft

Fecskendő 20 ml Luer Injekt 2 részes 38 Ft

Fecskendő 20 ml Luer Lock Injekt 2 részes 82 Ft

Fecskendő 5 ml Lock Injekt 2 részes 23 Ft

Fecskendő 5 ml Luer Injekt 2 részes 17 Ft

Fecskendő Eh 1 Ml Braun 38 Ft

Fecskendő Eh 10 Ml Braun 16 Ft

Fecskendő Eh 100 Ml Braun 3 Részes 754 Ft

Fecskendő Eh 2 Ml Braun 2 Részes 14 Ft

Fecskendő Eh 20 Ml Braun 2 Részes 44 Ft

Fecskendő Eh 50ml L-L Csavaros Braun 209 Ft

Fecskendő Injekt-F Duo 1 ml 74 Ft

Fecskendő Injekt-F Solo 1 ml 36 Ft

Fecskendő Omnifix 10 ml Lock 3 részes latex mentes 121 Ft

Fecskendő Omnifix 10 ml Luer 3 részes latex mentes 39 Ft

Fecskendő Omnifix 20 ml Lock 3 részes latex mentes 141 Ft

Fecskendő Omnifix 20 ml Luer 3 részes latex mentes 66 Ft

Fecskendő Omnifix 3 ml Luer 3 részes latex mentes 23 Ft

Fecskendő Omnifix 3 ml Luer Lock 3 részes latex mentes 76 Ft

Fecskendő Omnifix 30 ml Lock 3 részes latex mentes 249 Ft

Fecskendő Omnifix 30 ml Luer 3 részes latex mentes 173 Ft

Fecskendő Omnifix 5 ml Lock 3 részes latex mentes 89 Ft

Fecskendő Omnifix 5 ml Luer 3 részes latex mentes 31 Ft

Fecskendő Omnifix 50 ml Luer 3 részes latex mentes 196 Ft

Fecskendő Omnifix-F Duo 1 ml latex mentes 78 Ft

Fecskendő Omnifix-F Solo 1 ml latex mentes 31 Ft

Medibox orvosi szúrásálló hulladékgyűjtő 70 409 Ft

Öblítő fecskendő Omnifix 100 ml 3 részes 686 Ft

Öblítő fecskendő Omnifix 50/60 ml 3 részes 892 Ft

Öblítő fecskendő Omnifix 50/60 ml 3 részes + adapter 528 Ft

Sebkapocs tűzőgép B.Braun Manipler eh.+35 kapocs 3 769 Ft

Tű Eh vérvételi szárnyas 19G Venofix 69 Ft

Tű Eh vérvételi szárnyas 21G Venofix 75 Ft

Tű Eh vérvételi szárnyas 23G Venofix 69 Ft

Tű Eh vérvételi szárnyas 25G Venofix 69 Ft

Tű Eh vérvételi szárnyas 27G Venofix 69 Ft

Vénakanül 18g 1 1/4, 1.3x33mm Vasofix Braunüle 197 Ft

Vénakanül Vasofix Braunüle 14g/50 mm 50x 8 214 Ft

Vénakanül Vasofix Braunüle 16g/50mm 50x 10 455 Ft

Vénakanül Vasofix Braunüle 17g/45mm 50x 8 697 Ft

Vénakanül Vasofix Braunüle 18g/33mm 50x 8 214 Ft

Vénakanül Vasofix Braunüle 18g/45mm 50x 9 177 Ft

Vénakanül Vasofix Braunüle 20g/33mm 50x 9 500 Ft

Vénakanül Vasofix Braunüle 22g/25mm 50x 9 500 Ft

Omnican 40 inzulinos fecskendő 1 ml 40 NE 
 +  100x  30gx12 mm tű

További, új Braun termékek is elérhetők raktárunkban!

A megszokott régi, 40 nemzetközi egységes 
inzulinos fecskendő már rendelhető nálunk!

Egyszer használatos inzulinfecskendő 
integrált tűvel subcutan injekcióhoz

•  A fecskendő anyaga polipropilén, polisz-
tirén, poliizoprén (gumidugó), szilikonolaj, 
illetve rozsdamentes acél

• Latexmentes, PVC-mentes, DEHP-mentes

• Skálabeosztás léptéke: 1 NE

• Könnyen leolvasható skála

•  A fecskendő kónuszán lévő védőkupak 
biztosítja a sterilitást

•  Tisztán átlátszó henger biztosítja 
az esetleges légbuborékok észlelését

• Biztonsági dugattyúfék

• Dugattyúszár dupla tömítő gyűrűvel

•  Holttér: 0,4 µL (8 mm-es tű esetén), 
illetve 0,5 µL (12 mm-es tű esetén)

•  Vékony falú tű (EN ISO 9626:2001 szabvány 
szerint), 
különlegesen finom, három oldalú leélezés-
sel és speciális szilikon bevonattal

•  Elérhető tű méretek: 
30G x 8 mm, 30G x 12 mm

4 784 Ft +ÁFA/doboz
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VÁLASSZON AJÁNDÉKOT AZ 
ALÁBBI VÁSÁRLÁSOK ESETÉN!

1 DOBOZ TŰ AJÁNDÉK 
5 doboz tű + 5 doboz fecskendő vásárlásakor

2 DOBOZ TŰ ÉS 1 DOBOZ FECSKENDŐ AJÁNDÉK 
10 doboz tű + 10 doboz fecskendő vásárlásakor

3 DOBOZ TŰ ÉS 3 DOBOZ FECSKENDŐ AZ AJÁNDÉK 
20 doboz tű + 20 doboz fecskendő vásárlásakor 

FECSKENDŐ ÉS TŰ AKCIÓ

AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ 
TERMÉKEK LISTÁJA
Cikknév

Fecskendő Eh 1ml Dobozos 3 Részes

Fecskendő Eh 2ml Dobozos 3 Részes

Fecskendő Eh 5ml Dobozos 3 Részes

Fecskendő Eh 10ml Dobozos 3 Részes

Fecskendő Eh 20ml Dobozos 3 Részes

Fecskendő Eh 30ml Dobozos 3 Részes

Fecskendő Eh 50ml Dobozos 3 Részes

Fecskendő Eh 2 ml 2 részes centrális kónusz

Fecskendő Eh 5 ml 2 részes excentrikus kónusz

Fecskendő Eh 10 ml 2 részes excentrikus kónusz

Fecskendő Eh 20 ml 2 részes excentrikus kónusz Kruuse

Fecskendő Eh inzulinos 1 ml 3 részes + Tű 29G 1/2

Fecskendő Eh 1 ml 3 részes centrális nem csavaros kónusz Valueline

Fecskendő Eh 2 ml 3 részes centrális nem csavaros kónusz Valueline

Fecskendő Eh 5 ml 3 részes centrális nem csavaros kónusz Valueline

Fecskendő Eh 10 ml 3 részes centrális nem csavaros kónusz Valueline

Fecskendő Eh 20 ml 3 részes ecentrikus nem csavaros kónusz Valueline

Tű Eh Luer 18G 1,2x25 mm Monoject

Tű Eh Luer 23G 5/8 0,6x16 mm kék Kruuse

Tű Eh Luer 21G 1 0,8x25 mm zöld Kruuse

Tű Eh Luer 21G 1 1/2 0,8x40 mm zöld Kruuse

Tű Eh Luer 21g 3/8 0,8x10 mm Kruuse

Tű Eh Luer 21G 5/8 0,8x16 mm zöld Kruuse

Tű Eh Luer 20G 1 0,9x25 mm sárga Kruuse

Tű Eh Luer 19G 1 1,1x25 mm fehér Kruuse

Tű Eh Luer 19G 5/8 1,1x16 mm fehér Kruuse

Tű Eh Luer 18G 1/2 1,2x40 mm rózsaszín Kruuse

Tű Eh Luer 18G 1 1,25x25 mm rózsaszín Kruuse

Tű Eh Luer 16G 1 1,6x25 mm fehér Kruuse

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu  22
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AKCIÓS TERMÉKEINK 
NETTÓ 50 000 FT 
FELETTI VÁSÁRLÁS 
ESETÉN Nettó 

akciós ár

Baloldali oltógyomor helyzetváltozáshoz műtéti fonal fém fogóval 2 
db Kruuse

2125 Ft

Inszemináló Kesztyű Eh 100cm Zöld Krutex 100db 2746 Ft

Kesztyű Krutex Vállvédős L-es 50 db/csomag 4428 Ft

Inszemináló Kesztyű Eh 90cm kék Krutex 100db 2180 Ft

Kesztyű Krutex Vállvédős L-es 50 db/csomag 4428 Ft

Infúziós Szerelék Szm. Vent. Bovivet 599 Ft

Inszemináló Kesztyű Eh 100cm Zöld Krutex 100db 2746 Ft

Tesztcsík vizelethez Vet-10 Kruuse 100 db 7222 Ft

Kesztyű Eh Vállvédős 50 Db Krutex 3684 Ft

Kat.Húgycső Kutya 1,6x500 mm Buster 1341 Ft

Nedvességfelszívő műtéti alátét kendő 450x600 mm 10x Valueline 1730 Ft

Hőmérő Digitális Vízálló Vet Sc12 nagyállatos 3237 Ft

Hoof Gél Kruuse 500ml 5533 Ft

Kesztyű Eh Vállvédős 50 Db Krutex 3684 Ft

Kat.Húgycső Kutya 2,6mm 8 FG Buster 1455 Ft

Hőmérő digitális vízálló Kruuse felirat nélkül 1512 Ft

Termékenyítő katéter 60 cm nem steril Kruuse kék véggel 
25 db/csomag

2070 Ft

Kesztyű latex púderezett steril Valueline 6. 117 Ft

Szopásgátló Zöld 1725 Ft

Oltógyomor Rögzítőhöz Alátét 6 db OHV 4992 Ft

Nedvességfelszívő műtéti alátét kendő 600x900 mm 10x Valueline 1639 Ft

Szikepenge N.21 Kruuse Steril 37 Ft

Műtéti fólia steril 120x250 cm Buster 718 Ft

Kat.Húgycső Macska 1,3x130 mm Buster 806 Ft

Bovivet pata kötszer XL piros 10 db/csomag 6620 Ft

Kat.Húgycső Kutya 2x500 mm Kruuse 1505 Ft

Hőmérő digitális vízálló vet Kruuse 1918 Ft

Szikepenge N.10 Krusse Steril 37 Ft

Kat.Húgycső Kutya 1,3x500 mm Buster 969 Ft

Szikepenge N.22 Kruuse Steril 40 Ft

Szájterpesztő Ló Günther-Féle 54741 Ft

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu   23  23

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu   23
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állatorvosi műszer 
és diagnosztikai 
bemutatótermünk

  24

MEGNYITOTT

•  Az általunk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja ügyfeleink számára 
a XXI. századi high-tech állatorvosi diagnosztika élményét.

•  Személyes konzultációnk alkalmával felmérjük  az Ön egyedi igényeit, majd az 
elképzeléseiknek és kívánságaiknak megfelelő modelleket mutatjuk be.

•  Teljeskörűen tanácsot adunk a kiválasztott eszköz konfigurálásával és annak 
üzembe helyezésével kapcsolatban. 

•  Workshopjainkon az eszközök (labor és képalkotó diagnosztika) funkcióit bemutatjuk 
a lehetséges kiegészítőkkel együtt.

•  Ügyfeleink részére az elégedettség élménye mellett egyedi finanszírozási ajánlatot 
nyújtunk, hogy az együttműködés öröm legyen az első kapcsolatfelvételtől a 
műszer üzembe helyezéséig.

Várjuk szeretettel kollegáinkat! Műszerbemutatóra való időpont egyeztetés:
Dr. Geőcze Zoltán: +36-30 174 6908 | geocze.zoltan@alpha-vet.hu; Dr. Rédly Gábor: +36-30 430 3455 | redly.gabor@alpha-vet.hu
Anitech Állattenyésztési Szakáruház – Budapest, Remény u. 42, 1144  
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Dömötör Szilveszter – ANITECH 
+36 30 460 5934  | domotor.szilveszter@alpha-vet.hu 

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
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Astori Quick Afla M1 aflatoxin teszt tejhez

 » EU MRL szerinti Aflatoxin M1 vizsgálat  
 » Vizsgálati idő csupán 2X5 perc  
 » Inkubátor, vagy más laboreszköz nem szükséges a teszthez, 

környezeti hőmérsékleten használható 
 » A csomag mindent tartalmaz, ami a vizsgálathoz kell 
 » Alacsony ár! 
 » Mennyiségi meghatározáshoz leolvasó készülék rendelkezésre áll

Mennyiségi meghatározás az RDS-2500 leolvasó készülékkel 
10 ppt-től 350 ppt-ig terjedő  tartományban.

Minőségi gyorstesztek

Extech IR270 Infrahőmérő színriasztással

• Érintésmentes mérés a -20–650 °C 
hőmérséklettartományban

• felbontás: 0,1 °C
• Pontosság: ± (1% +1°C)
• Beállítható emisszivitás
• 12:1-es látószög 

(távolság: célfolt arány)
• Beépített lézer célzópont

• 20 mérési eredmény 
tárolható/előhívható

• Automatikus kikapcsolás
• Elem-kimerülés jelzés
• 9 V-os elemmel és tokkal szállítjuk
• 0,1 -1 között állítható emisszivitás 

növeli a mérési pontosságot!
• Automatikus adat tartás

• Min/Max/Átlag/Különbség funkciók
• Programozható magas/alacsony 

riasztás beépített hangszóróval – 3 
színű LCD kijelző, amely kékre vál-
toztatja a háttérszínt, ha a mért ér-
ték alacsonyabb, vörösre, ha maga-
sabb, mint a beállított értékhatárok.

12:1 gyors válaszidejű infrahőmérő széles hőmérséklettartománnyal

25 000FT 

+ÁFA

AKCIÓ!

•  Maximum 5 gáz egyidejű detektálása • Baromfihoz CO2 és Ammónia • Sertéstelepen CO2  
és Ammónia  • Robusztus és vízálló IP 67 kivitel • különböző riasztások (akusztikus multiton, 
optikai 180 fokban és vibrációs). A megadott ár 2 gázra vonatkozik, 3-5 gázra: hívjon 
bennünket egyedi árért!

AMMÓNIA- ÉS SZÉN-DIOXID-KONCENTRÁCIÓ 
MÉRÉSÉHEZ ISTÁLLÓK LÉGTERÉBEN

CO2, Ammónia, Metán, CO2 
és más gázok méréséhez488 000 FT+ÁFA

Dräger X-am® 
5600 gázérzékelő

IDEXX SNAP duo ST Plus 6 perces antibiotikum gyorsteszt tejhez
 » Nincs szükség termosztátra a teszt működéséhez.
 » Magyarország legnagyobb tejüzemei és tejtermelői vizsgálnak vele nap mint nap.
 » Bárhol, bármikor elvégezhető a teszt, akár a tej-házban, terepen, vagy a kocsi kabinjában is.
 » Béta laktám és tetraciklin hatóanyagokat is megbízhatóan detektál tejben EU MRL szerint.
 » A SNAPduo ST Plus gyorsteszt képes Cefalexin kimutatására EU MRL határérték alatt!
 » A teszt eredménye 6 perc alatt rendelkezésre áll.
 » Olyan egyszerű, mint egy terhességi teszt.
 » A SNAP teszt rendelkezik ILVO validációval.
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NOTFALL

s

HASZNÁLD KI A MEDICAL ECONET  
FLATPANEL (MEX+1717 SGC/SCC) 
MAXIMÁLIS FELBONTÁSÁT 
A NAGYÍTÁSOKHOZ 
4K MEGJELENÍTÉSSEL!

MOST AJÁNDÉK:
•  4K felbontásra alkalmas 

HP desktop mini PC
•  27 colos UltraHD (4K) monitor

26

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu  26
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Olubló, Szlovákia
Stará Ľubovňa

2020. április 24-25.

Tervezet program: Péntek: plenáris ülések. Szombat: szekciók napja, kedvtelésből tartott állatok illetve haszonállat szekció
A szakmai program összeállítása folyamatban van. A Magyar Állatorvosi Kamaránál a kamarai pontok igénylése folyamatban van.

További részletek és információk weboldalunkon: www.mavsz.com/rendezvenyek

A Magyar Állatorvosok Világszervezete 2020. április 24-25. napján Olublóra (Stará Eubovií a, Szlovákia) tervezi kétnapos 
nemzetközi szakmai konferenciáját, ahová elsősorban a Kárpát-medence országaiból várjuk a résztvevőket, mintegy 250-300 főt.

A Magyar Állatorvosok Világszervezete, alapvető célja:
•  a világ bármely táján élő magyar állatorvos kollégák szakmai és kulturális kapcsolatrendszerének kiépítése és fenntartása;
• a magyar állatorvosi hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése;
•  a magas színvonalú állatorvosképzés segítése a graduális és a posztgraduális képzés területén egyaránt;
•  a hazai és a nemzetközi tapasztalatcsere megszervezése, a gyakornoki képzés további lehetőségeinek megteremtése, a fiatal 

kollégák pályakezdésének, tudományos és gyakorlati munkájának segítése;
•  a magyar állatorvosok színvonalas szaksajtóval és információs anyaggal való ellátása.
Konferenciánkat a magyar, a szlovák, a román és a szerb állatorvosi kamarák továbbképző konferenciaként ismerik el.
Tekintettel a gazdasági-szociális különbségekre, kollégáink egy jelentős része nem tudja a részvételt önfinanszírozással megoldani, s jelentős létszámban 
mind Budapestről, mind a szomszédos országokból állatorvostan-hallgatókat is várunk, elsősorban az Ő részvételi lehetőségükhöz keresünk támogatókat.
A támogatásról a Világszervezet számlát tud kiállítani. Várjuk személyes részvételét!

MÁVSZ Nemzetközi Szakmai Konferencia
1

2

1

21

2

2020. 
02.14.BLACK FRIDAY

AKÁR 1 250 000 Ft ÁRELŐNY!
A REMÉNY UTCAI BEMUTATÓTEREMBEN

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu

2020.02.14.

Catalyst 
One

Már elérhető: progeszteron, 
Total T4, CRP, SDMA



a termékképek illusztrációkFROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ28 Vet Hírek 2020. február

EL
HANGZO

TT A
 XI

II. 
PM

K-
N

Dr. Tóth Máté
KLINIKAI HÁLÓZATOK, VESZÉLY, VAGY ESÉLY? 
Angliai tapasztalatok
Dr. Tilly Péter

2006-ban mentem ki Angliába. Két évet dolgoztam helyettes-
ként, majd egy tízezres kisvárosban, ahol nem volt rendelő, 
alapítottam az öcsémmel egyet. Később egy szomszéd vá-
rosban még egyet, amely azután az öcsémé lett. A harmadik 
alapítására azért volt szükség, hogy az asszisztensek tudják 
egymást helyettesíteni, így már egy adminisztrátor-menedzser 
munkadíját is ki tudtuk termelni.

Angliában több a kisegítő személyzet, mint Magyarországon, 
magasabb bérekkel. Az állatorvosok magánpraxist visznek 
–esetleg egyenrangú partnerként – ill. a specialisták cent-
rumokba tömörülnek. A közeli praxisok között léteznek part-
neri szövetségek is, amelyek közösen adják pl. az ügyeleti 
szolgálatot.

A multik 2000-től jelentek meg, amikor egy törvényváltozás 
miatt már nemcsak állatorvos, hanem befektető is lehetett 
praxis tulajdonos. A praxisokat felvásárló fontosabb csopor-
tok jelenleg a Pet Doctors, Best Friends Group, Vet for Pets, 
Companion Care, Independent Pet Care, Medi Vet –ezek jól 
csengő nevek. Ezek hierachikus, profitorientált, többszáz – 
több ezer dolgozót alkalmazó cégek, amelyeknek középpont-
jában a tulajdonos áll. Az állatorvosoknak heti jelentést kell 
küldeniük az üzleti eredményről. Minden részterületet külön 
csoport irányít, a marketingjük nagyon kidolgozott – olyan 
dolgokról végeznek kutatást, hogy pl. milyen színű ruhát látnak 
szívesebben a tulajdonosok a rendelői dolgozókon?

A multik az elmúlt 10 évben gyakorlatilag megették a magánp-
raxisokat, amelyekből kb. 5000 van az Egyesült Királyságban. 
Lehetőség van ugyan arra, hogy résztulajdont szerezzen egy 
állatorvos egy rendelőben, de döntési jogköre nincsen.

2010-ig a rendelők 10%-t, 2017-re 32%-át szerezték meg, 
amely arány 2020 után 70% körül várható. A nagyobb cégek 
fejenként 300-500 rendelőt működtetnek. Már Nyugat-Euró-
pában is gombamód szaporodnak – Kelet-Közép-Európában 
viszont kicsit bonyolultabb a helyzet, mert nehéz egy rendelő 

értékét úgy meghatározni, ha nincsen minden lepapírozva.

Vannak jó dolgok is egy multinál: kellő tőkeerő, minden jog-
szerűen működik, munkajogilag rendben van, biztosított a 
továbbképzés, aránylag versenyképes fizetést biztosítanak a 
dolgozóknak és a személyzetnek – bár ezzel nem mindegyik 
alkalmazottjuk ért egyet, vannak eléggé negatív értékelések is.

A konkurens rendelők számára kellemetlen, hogy leviszik a 
fő bevételt adó ivartalanítási és vakcinázási árakat – 2013-tól 
már mi is főleg a kezelésekből éltünk – összességében kb. 
felére csökkentek a kezelésekért elkérhető összegek. Beve-
zették az átalánydíjas, havi részletben fizethető csomagokat 
– ez hatékony marketing fogás, amellyel magukhoz kötik a 
tulajdonosokat. Eleinte csak az árérzékeny gazdik (10-30%) 
ment el – de ez még kezelhető, ameddig a környéken lévő 5 
rendelőből 3 az enyém.

Sajnos azonban a folyamat itt nem állt meg. A mi környékün-
kön (ez kb. negyedmillió lakost jelent) 2019-re már csak kettő 
magánrendelő maradt a 19 multi mellett. Én is eladtam a ren-
delőimet, nem volt értelme annak, hogy egy ilyen előnytelen 
versenyhelyzetben tovább kínlódjak.

Ami a jövőt illeti: egy kifehérített rendelőt jó eséllyel el lehet 
nekik adni, és akkor legalább a befektetésünk megtérül. A 
nagyobb városok rendelői vannak veszélyben, a 10.000 alatti 
kisvárosok magán állatorvosi rendelőire egyelőre kevésbé 
koncentrálnak.

Az itthoniaknak üzenem, hogy lobbizzanak a törvényhozás-
ban, hogy ne állhasson elő ilyen helyzet Magyarországon. 
Érdemes létrehozni praxis szövetségeket. Ez nem azonos a 
Kamarával, hanem olyan érdekvédelmi szervezetet, amely 
eljuttatja a multik marketing anyagait is a tagokhoz, hogy 
fel tudjanak készülni a versenyre. Nagyon fontos, hogy ne 
versenytársként, hanem partnerként tekintsünk egymásra! 
Készüljünk idősebb korban a rendelő átadására, fehérítsük 
ki, vegyünk be partnerként egy kollégát, aki tovább viszi és 
fokozatosan ki fogja tudni vásárolni.
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Dr. Tilly Péter

Mindkét mű a Franklin kiadó gondozásá-
ban jelent meg Budapesten, 1896-ban, 
illetve 1909-ben. A szerző mindkettőt 
100-100 ábrával illusztrálta.

Monostori Károly 1874-ben szerzett ál-
latorvosi oklevelet, többfelé dolgozott 
az állategészségügyi igazgatás terüle-
tén mielőtt az Állatorvosi Tanintézetbe 
rendelték volna – itt 1888-ban nevezték 
ki az állattenyésztéstan tanárává.

Kiemelkedő az irodalmi munkássága: 
20 szakkönyv, számos publikáció és 
szépirodalmi művek is fűződnek a nevé-
hez. Három éven keresztül szerkesztette 
az állatorvosi szaklapot, a Veterinari-

ust is, írásainak száma meghaladja a 
háromezret.

Az Állatgyógyászatot kifejezetten a 
gazdák számára írta, egyszerű, tömör 
és gyakorlatias stílusban, 360 oldalon. 
Az állatorvoslás egészét felöleli a di-
agnosztikától a belgyógyászaton és a 
sebészeten át a fertőző betegségekig 
és a gyógyszertanig (100 db, házilag el-
készíthető receptúra is szerepel benne), 
emellett igazgatási, szavatossági kérdé-
sekre is kitér. Monostori másik könyve 
amelyről itt szólunk, az Ebtenyésztés 
– kézikönyv ebtenyésztők, vadászok 
és ebkedvelők számára (1909). A mű a 
maga korában hiánypótló volt, tanulsá-
gos az előszavából idézni:

„Statisztika hijján lehetetlen még csak 
megközelíthetően is megmondani, hogy 
hány eb van szobákban, udvarokban, 
tanyákon, nyájak körül hazánkban, csak 
egy bizonyos, hogy t. i. sok van, s e 
sok – kevés kivételtől eltekintve – oly 
zagyvalék, hogy ahhoz fogható nincsen 
egyetlenegy műveltebb európai állam-
ban sem.” Ehhez később még hozzáte-
szi, hogy a tenyésztéshez sajnos nem 
értünk annyira, mint sok más nemzet „a 
kinek azután a kutyaimportoknál súlyos 
pénzzel adózunk.”

A könyv a kutyák szervezeti felépíté-
sének leírása után 105 kutyafajtáról ad 
részletes leírást, képekkel illusztrálva, 
majd kitér a tenyésztési, idomítási, tar-
tási körülményekre is. Nevezéktaná-
ban számos, mára már feledésbe merült 
szó szerepel: a fitorka fajta mellett pl. 
csak szinonimaként említi meg, hogy a 
mopszról van szó, a kuvasz nevet pedig 
nem is használja, a komondor egyik vál-
tozataként írja le.

Ahogy korábban is említettük, az Al-
pha-Vet könyvgyűjteménye nyilvános: 
előre egyeztetett időpontban megte-
kinthető a kollégák számára Székes-
fehérváron, a Homok sor 7. szám alatt.

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

Tisztelt állatorvos kollégánk, dr. Gál Sándor január 30-án lett volna 63 éves – álljunk meg néhány percre 
a napi rohanásban, és emlékezzünk rá!

Dr. Sótonyi Péter rektor úr szavait idézve: „Gál Sanyi hatvan évet élt, de amit elvégzett, az két életre, 
120 évre való. Elméleti szakember vagyok, de állíthatom, hogy Sándor Magyarország legjobb gyakorló 
állatorvosa volt. És honnan lehetett ez a hatalmas tudás?

A hihetetlen sok munkából, és abból, hogy mindig mindennek utána olvasott, és mindig azon volt, 
hogy ezt a tudást megossza a kollégáival. Amikor visszatért Amerikából, Magyarországon még azt 
sem tudták, mi a praxismenedzsment, azt pedig végképp senki sem tudta elfogadni, hogy az ezzel 
kapcsolatos tudását önzetlen segítségként adta át a kollégáknak. Nagyon jó ember volt: soha senkit 

sem sértett meg, azt sem, aki megérdemelte volna – azt sem, aki őt bántotta. Egyik látványos alkotása, a Hungarovet fórum 
egy katedrát érdemelne: több, mint 3000 tagja van, állatorvosok és hallgatók.”

Néhány nappal a halála előtt – életművének elismeréseként – még átvehette a Magyar Állatorvosi Kamara legmagasabb szintű 
szakmai elismerését, a Mócsy díjat, amelyet a Kamara vezetősége egyhangúlag szavazott meg, és adott át neki otthonában, a 
családja körében. Nagyon meghatódott az elismeréstől – a díj átadásáról készült felvétel az utolsó, amelyen még hallhatjuk a 
hangját. Az átadóról készült videó megtekinthető az Alpha-Vet HUN Youtube csatornán. Nyugodjék békében!

Dr. Gál Sándor† (1957-2017) Írta: dr. Tilly Péter 

Felhasznált forrás: Szentpéteri Imre: Chronologia. Magyar Történettudomány Kézikönyve, szerk. Hóman Bálint Bp. 1923 p. 8.

MONOSTORI KÁROLY ÁLLATGYÓGYÁSZAT 
VALAMINT AZ EBTENYÉSZTÉS C. MŰVEI

Az Alpha-Vet könyvgyűjteményéből
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Levaveto 750 mg/g por por 
ivóvízbe keveréshez
Sertés orsóféreg (Ascaris 
suum L3, L4 L5 és érett alakok) 
fertőzés kezelésére.
Hatóanyag: levamizol; 
Kiszerelés: 1 kg

Gallifen 200 mg/ml szuszpenzió
Ivóvízbe keveréshez. 
A tojótyúkok féreghajtója, 
házityúk orsóféreg és Heterakis 
fertőzéseinek kezelésére. Fácán 
Heterakis fertőzés kezelésére
Hatóanyag: Fenbendazol
1 liter

Pigfen 200 mg/ml szuszpenzió 
Ivóvízbe keveréshez. 
Sertések orsóféreg 
fertőzésének (kifejlett és lárva 
alakok) kezelésére.
Hatóanyag: Fenbendazol
1 liter, 5 liter

PArAzitAellenes 
készítmények

PArAzitAellenes 
készítmények

PArAzitAellenes 
készítmények

Új termékeink haszonállatok számára

AltAtó, nyugtAtó szerek

Gyulladáscsökkentők

Nalgosed 10 mg/ml injekció
Fájdalomcsillapító, 
kombinációban nyugtatásra, 
anaesztéziára.
Hatóanyag: butorfanol Nem 
minősül kábítószernek!
Kiszerelés: 10 ml

Meganyl 
Fájdalom, láz és gyulladás 
csökkentésére
Hatóanyag: Flunixin
Kiszerelés: 100 ml

A n t i P A r A z i t i k u m o k
Parofor Crypto 140.000 NE/ml 
szarvasmarhák számára A.U.V. / 
juhok és kecskék számára A.U.V.
Az állományban diagnosztizált 
Cryptosporidium parvum okozta 
okozta hasmenés előfordulásának 
csökkentésére, megelőzésére.
Hatóanyag: paromomicin 
Kiszerelés: 1 liter

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

Agra Air
Légúttisztító növényi kivonatok 
baromfi és sertés részére.
Minden olyan esetben, amikor 
az állományban légzőszervi 
probléma és tüsszögés 
jelentkezik.
Hatóanyag: Vitaminok és 
provitaminok
1 liter

takarmánykieGészítők

Bioacid Liquid folyékony 
takarmánykiegészítő minden 
állatfaj számára.
Tartósító és baktericid hatású 
pufferolt savakat tartalmaz
Hatóanyag: Tartósító és baktericid 
hatású pufferolt savak
30 kg

Versal Liquid 
Pozitív hatással van az állatok 
emésztésére és stabilizálja a 
gyomor-bél traktusukat.
Hatóanyag: Hangyasav, tejsav, 
ecetsav, propionsav, citromsav.
30 kg

takarmánykieGészítőktakarmánykieGészítőktakarmánykieGészítők
ZEN nyalótömb 
Segíti az állatokat a növekedés 
kritikus fázisaiban. Segít megelőzni a 
légzőszervi problémák előfordulását 
erősíti az állatok immunrendszerét.
Hatóanyag: Ásványi anyagok, 
nyomelemek, vitaminok és 
gyógynövény kivonatok
25 kg

h o r m o n k é s z í t m é n y
Fertigest
0,004 mg/ml injekció szarvasmarha, 
ló, sertés, házinyúl részére
Ivarzás szinkronizálásra,
Termékenységi zavarok kezelésére
Hatóanyag: buzerelin
20 ml

K3 vitamin  injekció 50 ml
31,1 mg/ml oldatos injekció 
lovak, szarvasmarhák, sertések, 
kutyák és macskák részére 
Vérzéscsillapítás, vérzéses 
diathézisek májelégtelenség.
Hatóanyag: Menadion
Kiszerelés: 50 ml

vi t A m i n o k

Alphaflorosol 100 mg/ml oldat 
ivóvízbe keveréshez házityúk és 
sertések részére A.U.V
Házityúk florfenikolra érzékneny 
E. coli fertőzéseinek kezelésére.
Sertések légzőszervi 
megbetegedésének kezelésére. 
Hatóanyag: Florfenikol
1 liter

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

TAF 25% belsőleges oldat 
koncentrátum belsőleges 
oldathoz
Házityúk (broiler csirke) 
tiamfenikolra érzékeny 
kórokozók okozta fertőzések 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: tiamfenikol 
Kiszerelés: 1 liter
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Hatóanyag: Linkomicin
Kiszerelés: 1 kg
M. hyopneumonae által okozott enzoociás pneu-
mónia, Clostridium perfringens okozta elhalásos 
bélgyulladás gyógykezelésére.

Hatóanyag: Tilozin
Kiszerelés: 20 kg
Légzőszervi és enterális fertőzések keze-
lésére

Kiszerelés: 25 kg
Hatóanyag: Klórtetraciklin-hidroklorid

Klórtetraciklinre érzékeny alábbi mikroorganiz-
musok okozta fertőzések gyógykezelésére: Sertés: 
Pasteurella multocida. Pulyka: Pasteurella multo-
cida és Clostridium perfringens. 

Kiszerelés: 25 kg
Hatóanyag: Doxiciklin

Sertések doxiciklinre érzékeny actinobacillus ple-
uropneumoniae okozta tüdő- és mellhártyagyul-
ladásának gyógykezelésére

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

KLORINVET GRANULAR

125 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.
KARIDOX

por ivóvízbe keveréshez sertés és házityúk részére A.U.V.
PW LYNCO 400 MG/G

gyógypremix sertések, broilercsirkék 
és jércék számára A.U.V.

PHARMASIN 100 MG/G

1000 mg/g granulátum ivóvízbe/tejbe keveréshez 
szarvasmarhák, sertések, házityúk, pulyka számára

TYLOGRAN

161 mg/g  gyógypremix sertések és pulykák részére 
A.U.V. 25 kg

KLORINVET GRANULAR

koncentrátum belsőleges oldathoz sertés, házityúk, 
pulyka és szarvasmarha (borjú) számára

TILMOVET 250 mg/ml

gyógypremix sertések részére A.U.V.
COLIPHYL

240 mg/ml ivóvízbe/tejbe keveréshez, szarvasmar-
hák, sertések és házityúkok számára A.U.V.

BELACOL 24% LIQUID

100% por ivóvízbe/tejbe keveréshez borjak  
és sertések számára A.U.V.

DOXYLIN

Hatóanyag: Kolisztin-szulfát
Kiszerelés: 10 kg
Sertés kolisztinre érzékeny, nem invazív E. coli 
okozta emésztőszervi fertőzések kezelésére 
és metafilaxisára. 

Hatóanyag: Tilmikozin
Kiszerelés: 960 ml
légzőszervi és légúti fertőzések kezelésére és 
megelőzésre, amennyiben a betegséget állo-
mányszinten diagnosztizálták.

Hatóanyag: Klórtetraciklin-hidroklorid
Kiszerelés: 25 kg

Pulyka és sertés klórtetraciklinre érzékeny mikro-
organizmusok okozta légzőszervi és szisztémás 
fertőzéseinek gyógykezelésére.

Hatóanyag: Kolisztin-szulfát
Kiszerelés: 1000 ml

Borjú, sertés és házityúk enterális E. coli fertőzéseinek 
kezelésére, ivóvízbe vagy tejpótlóba keverve.

Hatóanyag:  Doxiciklin-hiklát. 
Kiszerelés: 1 kg, 5 kg.

Doxiciklin borjú és sertés légúti fertőzéseinek 
kezelésére

Kiszerelés: 550 g, 1kg.
Hatóanyag: tilozin

Tilozin légúti mycoplasma fertőzések kezelésé-
re, Clostridium perfringens okozta bélgyulladás 
kezelésére

VÁLASSZA A JÓL BEVÁLT MINŐSÉGET 
antibiotikum ajánlatunkkal!
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140.000 NE/ml belsőleges oldat bendőflórával még nem rendelkező szarvasmarhák számára A.U.V. 
 & Parofor crypto 140.000 NE/ml belsőleges oldat juhok és kecskék számára A.U.V.

Hatóanyag: paromomicin Kiszerelés: 1 liter

Hatóanyag: buserelin Kiszerelés: 20 ml

ivarzás szinkronizálásra, 
termékenységi zavarok kezelésére 
szarvasmarha, ló, sertés és nyúl részére

FERTIGEST
0,004 mg/ml injekció

Parofor CRYPTO 
ÁLLOMÁNYBAN DIAGNOSZTIZÁLT 
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM OKOZTA 
HASMENÉS ELŐFORDULÁSÁNAK 
CSÖKKENTÉSÉRE, MEGELŐZÉSÉRE

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets

Rumintral 
Az egyetlen injekciós 
neosztigmin a piacon
hiánypótló készítmény

• bendőatónia kezelésére

• célállat fajok: szarvasmarha, juh, kecske és ló

• élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
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50 mg/ml oldatos injekció

Fájdalom, láz, 
gyulladás csökkentésére

MEGANYL

•  Nem tartalmaz segédanyagként dietanolamint
•  Csökkenti az endotoxinok káros hatásait
•  Hatékony és jól tolerált

Flunixin    Injekció! 

ivarzás szinkronizálásra, 
termékenységi zavarok kezelésére 
szarvasmarha, ló, sertés és nyúl részére

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets
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Hatóanyag: Flunixin Kiszerelés: 100 ml

Rumintral 
Az egyetlen injekciós 
neosztigmin a piacon
hiánypótló készítmény

• bendőatónia kezelésére

• célállat fajok: szarvasmarha, juh, kecske és ló

• élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
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BIOBOS IBR MARKER LIVE BIOBOS RESPI 2

BIOBOS RESPI 3

BIOBOS RESPI 4

BIOBOS IBR MARKER INACT 

TRICHOBEN VAKCINA A.U.V.

Hatóanyag:  
Élő, attenuált szarvasmarha herpesvírus (BHV-1) IBR gE negatív törzse. 
Kiszerelés: 5 és 25 adag.

Hatóanyag: élő, attenuált bovin respiratory syncytial vírus (BRS), attenuált 
bovin parainfluenza-3 vírus.  
Kiszerelés: 10 ml, 5 adag.

Hatóanyag: Inaktivált BRS-vírus (BIO-24 törzs), inaktivált 3-as típusú 
szarvasmarha parainfluenza vírus (BIO-23 törzs), inaktivált Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica
Kiszerelés: 5 adag, 25 adag.

Hatóanyag: Inaktivált BRS-vírus (BIO-24 törzs), inaktivált 3-as típusú 
szarvasmarha parainfluenza vírus (BIO-23 törzs), inaktivált Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica, inaktivált BVD-vírus.
Kiszerelés: 5 adag, 25 adag.

Hatóanyag: 2 ml tartalmaz: Inaktivált 1-es típusú szarvasmarha 
herpeszvírus (BHV-1) Bio-27 törzse: IBR gE- RP≥1. 
Kiszerelés: 5 és 50 adag.

Hatóanyag: Trichophyton verrucosum 
Kiszerelés: 40 ml.

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

Attenuált törzsek, 10 napos kortól 
intranazálisan

BIOBOS RESPI 2 + Mannheimia 
intramuszkulárisan

BIOBOS RESPI 3 +BVDV 
intramuszkulárisan

Az IBR fertőzés klinikai tüneteinek 
csökkentésére és a vírusürítés 
csökkentésére.

A szarvasmarhák tarlósömöre ellen

SZARVASMARHÁK 
IMMUNIZÁLÁSÁRA

Biobos Respi: 
Három szintű védelem 
borjaknak!
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EURÓPAI ÉS 
AMERIKAI 
VÍRUSTÖRZS

KOCASÜLDŐK ÉS KOCÁK 
AKTÍV IMMUNIZÁLÁSÁRA

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets

AKTÍV 
VÉDELEM
SERTÉSEKNEK

Biosuis APP 
2, 9, 11 
VAKCINA A.U.V.
IMMUNITÁS A TOXINOKKAL 
SZEMBEN IS

BIOSUIS PRRS 
INACT EU+AM 
VAKCINA A.U.V.

Kiszerelés: 1 x 25 adag (1 x 50 ml)

(inaktivált PRRS virus PRRS EU/AM törzs) APP 2,9,11 szerotípus antigének, 
APX I, II,III toxoidok      

Kiszerelés: 100 ml, 250 ml
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Shotapen injekció A.U.V. :
HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE 1 ml szuszpenzió tartalmaz: Hatóanyagok: Benzilpenicillin-benzatin: 100 mg, 
Benzilpenicillin-prokain: 100 mg, Dihidrosztreptomicin-szulfát: 200 mg JAVALLAT(OK): Penicillinre és dihidrosztreptomicinre érzékeny kórokozók okozta 
megbetegedések (légzőszervi és húgy-nemiszervi fertőzések, szeptikémia, mastitis) gyógykezelésére. CÉLÁLLAT FAJOK: Szarvasmarha, sertés ADAGOLÁS, 
ALKALMAZÁSI MÓD: Intramuscularisan vagy subcutan alkalmazható. Használat előtt felrázandó.
A készítmény általános adagja: 0,3-0,5 ml/10 ttkg. Szükség szerint a kezelés 3 nap múlva megismételhető ÉEVI: Szarvasmarha ehető szövetek: 49 nap Sertés ehető 
szövetek: 35 nap Tehéntej: 5 nap. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Az eredeti csomagolásban, hűtőszekrényben 
(2-8ºC) tárolandó. Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Első vonalbeli kezelés, reflex-szerűen

Szarvasmarha:•légzőszervi betegségek • ellés körüli fertőzések 

• tőgygyulladás •lábvég betegség •posztoperatív védelem  

• leptospirózis •aktinomikózis •köldökgyulladás
Sertés:•légzőszervi betegségek • PPDS (ellés utáni tejhiányos 
szindróma) •leptospirózis •streptococcus fertőzések  

•izületgyulladás •orbánc •kenőcsös bőrgyulladás  

•Glässer betegség

➤ Széles spektrumú antibiotikum 
➤ Baktericid hatás 
➤ 1 injekció 3 napos hatástartammal
➤ Alacsony kezelési költség

Főbb javallatok:

(70) 338-71-78 ∙ (70) 338-71-79 ∙ (70) 338-71-77
www.virbac.hu

10 millió sertést  
és több millió  

szarvasmarhát
 kezelnek  

Shotapen-nel

Közép-Európában évente
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por ivóvízbe/tejbe keveréshez sertések, borjak, házityúkok és házinyulak számára A.U.V.

lovak, szarvasmarhák, sertések, juhok, kecskék és kutyák részére A.U.V.

Hatóanyag: Apramicin   Kiszerelés:  90 g, 1,8 kg.

Hatóanyag: Vas (III) dextrán   Kiszerelés: 100 ml

BELFER 100 mg/ml oldatos injekció

vashiány és vashiányos 
vérszegénység 
kezelésére, megelőzésére 
kut yától a lovakig

APRAVET 552 NE/mg

apramicinre érzékeny 
enterális e.coli 
Fertőzések kezelésére

A vashiány nem csak malacokban jelentkezhet!Új
termék
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10+5 
akció

 7+3     
 akció

PIGLET 
PROTECTOR
Belsőleges szuszpenzió
1 fecskendő 40 adag

Biztonság a kezdetektől
Megalapozza a kedvező bélflórát
Támogatja a passzív és aktív immunitást
Könnyen hozzáférhető energiát biztosít
Ásványi anyag és vitamin kiegészítő

+
+
+
+

Orális oldat
LACTADE GEL
Kiszerelés: 300 g
Ionizált Ca és Mg, növényi összetevők

Ellés utáni Ca hiány     
kezelésére

Amino Forteesszenciális aminosavak és vitaminok

Thermo
mindenféle stresszhelyzet esetén

Hepara májműködés segítésére

PHYLAXIA     PHARMA

1liter, 5liter kiszerelésekben

NOROVIT
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Dr. Zsoldos István szakértő, baromfi szakállatorvos

A Lakto-immuno-vital egyedülálló készítmény, magas csíra-
számban tartalmaz az Enterococcus faecium mellett Bacillus 
amyloliquefaciens törzset és prebiotikumokat is.

A vízoldékony, por alakú takarmány kiegészítő baromfi, ser-
tés, borjú részére alkalmas. A probiotikumok rendkívül gyor-
san, már néhány óra alatt elszaporodnak a bélben. Javítják 
a jótékony mikroflóra, és rontják a patogének életfeltételeit 
– számuk nő, kiszorítva ezzel a patogén kórokozókat (E. coli, 
Salmonellák, Staphylococcusok)

A törzsek „VÉDETTEK” és antibiotikum rezisztensek, így 
a készítmény antibiotikumos kezeléssel együtt is adható.

A hatás eredőjeként a kedvező, jótékony baktériumok (Lac-
tobacillusok, Bifidobacteriumok stb.) száma nő. A termelődő 
tejsav hatására a pH érték és a patogén baktériumok száma 
csökken. Javul az emésztés, csökken az ammónia szint, 
javul az aminosavak értékesülése, kevesebb káros fehérje 
anyagcseretermék kerül a vastagbélbe.

A zsírsavak hatására fokozódik az emésztőnedvek termelő-
dése, javul a hasnyálmirigy funkció és a májműködés. Javul 
a tápanyagok lebontása és az ásványi anyagok felszívódása. 
Antioxidánsként megköti a káros szabad-gyököket.

Kiemelendő a Lakto-immuno-vital immunrendszerre gyakorolt 
hatása: Javítja a specifikus és nem specifikus immunválaszt, 
megköti a patogén baktériumokat, vírusokat. Erősíti a szer-
vezet komplex védekező rendszerét. Fokozza a védőoltások 
hatékonyságát, védőoltások után magasabb ellenanyag titerek 
mérhetők.

A Lakto-immuno-vital nagy aktív felületének köszönhetően 
bioaktív toxinkötő tulajdonsággal is rendelkezik. Specifi-
kus affinitást mutat az összes mikotoxinhoz (AFLATOXIN, 
OCHRATOXIN, T-2, F-2, DON, stb.) Ezeket erősen, irrever-
zibilisen megköti, elősegíti a szervezetből való kiürülésüket. 
Hővel és emésztőnedvekkel szemben ellenálló, savas és 
lúgos pH értéken is kifejti hatását. Nem köti meg a szerve-
zet számára hasznos biológiai anyagokat, aminosavakat, 
vitaminokat. Használatával az egyéb toxinkötő adalékok 
kiválthatók.

A bélbolyhokra is kedvező hatású: stimulálja a vékonybélben 
a bélbolyhok szerkezetének pozitív változását, nő a felszívó 
felület, emelkedik az emésztőnedvek mennyisége, javul az 
emésztés és a felszívódás. Növeli a bélfalban található im-
munrendszeri elemek működését.

OPTIMÁLIS HOZAMFOKOZÓ

A fenti hatások eredőjeként javul a takarmányhasznosulás, 
nő az állatok teljesítménye, csökken az elhullás.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS:

Általános adagja: 50-100 g 1000 liter ivóvízben feloldva. 
Kocáknak 50 g/állat/nap a takarmányra szórva, szopós 
malacok adagja 20 g/alom/nap az etetőtálcára rászórva. 
Battérián tartott malacoknak 10 g/állat/nap az adagja, ta-
karmányra szórva.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 0 nap.

KISZERELÉS: 1 kg-os műanyag dobozban, 5 kg-os műanyag 
vödörben.

Kiszerelés: 1 kg, 5 kg

Megalapozza a kedvező bélflórát
Támogatja a passzív és aktív immunitást
Könnyen hozzáférhető energiát biztosít
Ásványi anyag és vitamin kiegészítő

Lakto-Immuno-Vital

SZIMBIOTIKUS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ 
a bélflóra egészségéért: LAKTO-IMMUNO-VITAL®

•  MEGELŐZI AZ 
EMÉSZTŐSZERVI 
MEGBETEGEDÉSEKET

•  JAVÍTJA A TAKARMÁNY 
ÉRTÉKESÜLÉST

Biológiai savanyító szimbiotikum házityúk részére

Enterococcus faecium, Bacillus amyloliquefaciens spóra
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Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a Nébih nagylétszámú  baromfitartó gazdaságokban 2020-ban is. A hatóság 
a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette, a vírus elterjedésének megakadályozása érdekében az állatokat 
állami kártalanítás mellett leölték. Az országos főállatorvos az ország teljes területén elrendelte a baromfik zártan tartását.

Az újabb megbetegedések megelőzése 
érdekében elrendelt zárt tartás különle-
gesen nehéz helyzetet jelent a félintenzív 
baromfitartásban, különösen a vízimada-
rak esetében. Kisebb férőhely, szűkösebb 
etetési lehetőségek, nagyobb állománysű-
rűség. Mindez nem csak az állattartóknak, 
hanem a madarainknak is új kihívást jelent.

Mi ez tulajdonképpen, milyen hatásai van-
nak állatainkra, az állattartóra, a gazdasági 
eredményeinkre, és a tulajdonosra? Ezt 
foglalom össze röviden írásomban.

Milyen hatásokra számíthatunk az állatok-
nál stresszhelyzetben?  A hipotalamusz 
CRH, a hipofízis ACTH hormon termelése 
megnő. Az ACTH hormon a mellékvesevelő-
ben kortizol termelés fokozódását okozza, 
melynek következtében a mellékvese velő-
ben adrenalin és noradrenalin képződik 
jelentős mennyiségben. Ezek a hormonok 
hatása sokszintű, többek között lényegesen 
csökkentik az immunválaszt és az immun-
sejtek képződését a nyirokcsomókban. 

További hatások:

Stressz sejtszinten: megnő a testhőmérsék-
let, emiatt a mitokondriális energiataermelő 
rendszer zavart szenved. Szabad gyökök 
képződnek nagy mennyiségben. 

A fenti folyamatok hatására az antioxidáns 
igény sejtszinten megnő, az antioxidáns 
raktárak kiürülnek, a sejtszervecskékben 
oxidatív károk képződnek. Zavar keletkezik 
az antioxidatív anyagok felhasználásában 
és az immunrendszer működésében. Ezzel 
egyidejűleg megváltozik az aminosav szál-
lító rendszer működése a bél falában és az 
izmokban, módosulnak az anyagcsere-fo-
lyamatok; megnő a vércukorszint; változik a 
vér koleszterinszint és trigliceridek szintje.

A csökkent étvágy miatt csökken az ásványi 
anyag felvétel és az antioxidánsok felvéte-
le. A megnövekedett állománysűrűség és 
zsúfoltság miatt egyre gyakoribbak az ag-
resszív megnyilvánulások állataink között. 

Stressz az állati szervezet szintjén: fenti 
változásokkal együtt az állati test fizio-

lógiás állapota is megváltozik. Megnő a 
vérnyomás, a vércukor szint megemelkedik. 
Megnő a pulzusszám és az izomaktivitás. 
A test energiaigénye megnő. Csökken az 
emésztés és az immunrendszer működése. 
Csökken a takarmány felvétel. A vízfelvétel 
is gyakran csökken, de egyes helyzetekben 
meg is emelkedhet. Szabályozási folyama-
tok indulnak be, normál testfunkciók meg-
változnak, emésztés hatékonysága romlik, 
szaporodásbiológiai és immunrendszeri 
zavarok jelentkeznek. Ezek a folyamatok 
során először az étvágy csökken, az állat 
többet vagy kevesebbet iszik. A sok vízivás 
miatt több vizelet képződik, amivel jelentős 
mennyiségű ásványi anyag távozik a szer-
vezetből, a sav-bázis egyensúly felborul. 
Ezek hatására csökken a növekedés és ter-
melés. A sejtszintű funkciózavar mértékétől 
függően a növekedés és termelés akár le 
is állhat. A sejtek helyreállítási folyamatai 
sérülnek, a betegségekkel és toxinokkal 
szembeni ellenálló képesség csökken, im-
munrendszer működése csökken, a hirtelen 
elhullások száma megnő.

A territoriális konfliktusok csökkentése ér-
dekében esetenként kíméletes nyugtatásra 
is szükség lehet.

A zsúfolt elhelyezés következtében fellépő 
károk csökkentése érdekében az épület 
szellőztetését fokozzuk, mivel a nagyobb 
légsebesség a páratartalmat csökkenti. 
A téli hideg levegő ugyanakkor az épületek 
egyes részeit túlhűtheti, ami betegség iránti 
fogékonyságot növeli. Ha tehetjük, csök-
kentsük az állomány sűrűséget. 

Stressz a telep szintjén:  Kisebb termelési 
eredmények (tojás, súlygyarapodás, sza-
porodásbiológia),  romló immunválasz a 
vakcinázásra, betegségek jelentkeznek, 
elhullás megnő. Jelentős lehet a gazda-
sági kár.

Teendők és lehetőségek: 

A stressz elleni készítmények használatával 
a jelentkező gazdasági károk jelentősen 
csökkenthetők. Javasolt takarmány-kie-

gészítő termékek a stresszes időszakban:

-  Vitapol termékek minden állatfajnak: ja-
vítják az étvágyat, növelik az emésztés 
hatékonyságát, csökkentik a hasmenéses 
folyamatokat, erősítik az immunrendszert. 
Vízoldékony vagy takarmányba keverhető 
formában is hozzáférhető.

-  Norovit thermo: a klasszikus „hőstressz 
készítmények” jó hatásúak bármilyen 
stresszhelyzetben, mivel azokat az anya-
gokat pótolják a szervezetben, melyek 
iránt az igény a stressz szituációkban 
fokozódik. Antioxidánsokat , aminosa-
vakat és  vitaminokat juttat a megnöve-
kedett szükségleteknek megfelelően a 
szervezetbe. 

-  C-vitaminok: Vitaplan C oral és Vitaplan C 
extra : rendkívül jól hasznosuló, aktivitá-
sukat hosszú ideig kifejtő készítmények. 
Antioxidánsok, a betegségekkel szembeni 
ellenálló képességet fokozzák. A felsza-
baduló káros gyököket semlegesítik a 
sejtszervecskék szintjén.

-  Kímételetes nyugtatószerek: gyógynö-
vény tartalmú termékek, amelyek az 
állataink agresszivitását csökkentik. 
A Durelax citromfű és magnézium tartal-
ma kíméletes nyugtat, mindenféle stresz-
szhelyzetben használható. A Stresroak 
gyógynövény kombináció stresszkezelés 
egyik komplex megoldási szere: nyugtat, 
erősít, antioxidáns.

-   StressPack SL: Vízben oldódó takarmány 
kiegészítő a stresszhelyzetek áthidalásá-
ra. Kiegyensúlyozott megoldás stressz 
szituációk kezelésére minden állatfajnál. 
Összetevői: C-vitamin, betain, triptofán és 
szerves kötésű magnézium. Széleskörű  
hatás mindenféle stressz tényező ellen. 
Növeli az állatok élettani stressztűrő ké-
pességét.

A fentebb javasolt vízoldékony takarmány 
kiegészítők használatával a zárt tartás mi-
atti termelés csökkenés kivédhető, vagy 
jelentősen csökkenthető. Támogassuk ál-
latainkat a stresszhelyzetek időszakában!

Dr. Leitold József
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Feed Safety for Food Safety®

BALANCED SOLUTION FOR STRESS RESISTANCE

STRESS PACK® SL
MULTI
SPECIES

STRESS PACK SL
Vízben oldódó takarmány kiegészítő

AZ IMMUNRENDSZER ERŐSÍTÉSÉRE, 
STRESSZHELYZETEK ÁTHIDALÁSÁRA 
A MINDENNAPOKBAN

NORPONIN XO
KOKCIDIOZIS ÉS KRIPTOSPORIDIÓZIS 
ELLENI VÉDEKEZÉSRE, A BÉL TERMÉSZETES 
BAKTÉRIUM FLÓRÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, 
A KÓROKOZÓK CSÖKKENTÉSÉRE

belsőleges oldat vagy takarmányba keverhető por formátumban 
borjú, sertés, baromfi, kiskérődzők, nyúl részére

Mojave jukka és görögszéna kivonat szaponinokban gazdag keveréke.

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 kg
netto:

Gyártási idő:  

 Tételszám:

AZ UPPETAPOL ILLAT ÉS ÍZFOKOZÓ, ÍZESÍTŐ TAKARMÁNY ADALÉK, HUMINSAVAKKAL KIEGÉSZÍTVE.  
UPPETITE® TERMÉKET TARTALMAZ. KÍVÁNATOS ÍZT ÉS ILLATOT AD A TAKARMÁNYNAK. JAVÍTJA AZ  
ÁLLAT ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉT. 

Mikroelemeket, és immunállapot javító anyagokat juttat a szervezetbe. Ezáltal elérhetjük, hogy állataink szívesen elfogyaszt-
ják adagjukat. Vizsgálatok alapján az ízesítő takarmány adalékkal etetett szarvasmarhák hús és tejtermelése szignifikán-
san emelkedik. Alkalmazása különösen javasolt azokban az időszakokban amikor az étvágy az élettani állapot, vagy kör-
nyezeti tényezők hatására lecsökkent, különösen ellés utáni időszakban, vagy nyári hőstressz idején, csoportosításkor, stb.

Gyártó: Organit Kft.   •   Gyártó nyilvántartási száma: HU18100054   •   Forgalmazó: Alpha-Vet Kft.   •   Minőségét megőrzi: 1 év a gyártást követően

Összetétel

Analitikai 
összetevők

Felhasználási 
javaslat /
Adagolás

Tárolás

magas huminsav tartalmú szerves ásvány, keményítő, illat és ízfokozó anyagok, propán 1,2-ol

Huminsavak: ..................................... 70.00 %* 
Nedvesség: ..................................max.20.00 % 
Kalcium (Ca): ........................................ 4.10 % 
Magnézium (Mg): .................................. 0.70 % 
Foszfor (P): ........................................... 0.10 % 

Nátrium (Na): ........................................ 0.10 % 
Vas (Fe): ......................................14 000 mg/kg 
Mangán (Mn): ..................................120 mg/kg

*szervesanyag tartalomra vonatkoztatva

A termék adagja 10 dkg/ állat/nap tejelő tehenek és húsmarhák számára. Nagyon fontos, hogy ezt a 
kis mennyiséget a napi takarmányba egyenletesen bekeverve adjuk állatainknak. Erre a mixerkocsiban 
való bekeverés is megfelelő homogenitást ad gyakorlati tapasztalataink alapján. Az ízesített keverékta-
karmányt állataink örömmel fogyasztják, de ha kimarad belőle, akkor a takarmány felvétel a csökkent 
ízletesség miatt alábbhagy. Ezt a használat során vegyük figyelembe!

5-25°C között fagytól, fénytől, nedvességtől védve, eredeti csomagolásban. A bekevert készítményt egy 
héten belül fel kell használni. 34010C-HU-V01

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 kg
netto:

Gyártási idő:  

 Tételszám:

AZ UPPETAPOL ILLAT ÉS ÍZFOKOZÓ, ÍZESÍTŐ TAKARMÁNY ADALÉK, HUMINSAVAKKAL KIEGÉSZÍTVE.  
UPPETITE® TERMÉKET TARTALMAZ. KÍVÁNATOS ÍZT ÉS ILLATOT AD A TAKARMÁNYNAK. JAVÍTJA AZ  
ÁLLAT ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉT. 

Mikroelemeket, és immunállapot javító anyagokat juttat a szervezetbe. Ezáltal elérhetjük, hogy állataink szívesen elfogyaszt-
ják adagjukat. Vizsgálatok alapján az ízesítő takarmány adalékkal etetett szarvasmarhák hús és tejtermelése szignifikán-
san emelkedik. Alkalmazása különösen javasolt azokban az időszakokban amikor az étvágy az élettani állapot, vagy kör-
nyezeti tényezők hatására lecsökkent, különösen ellés utáni időszakban, vagy nyári hőstressz idején, csoportosításkor, stb.

Gyártó: Organit Kft.   •   Gyártó nyilvántartási száma: HU18100054   •   Forgalmazó: Alpha-Vet Kft.   •   Minőségét megőrzi: 1 év a gyártást követően

Összetétel

Analitikai 
összetevők

Felhasználási 
javaslat /
Adagolás

Tárolás

magas huminsav tartalmú szerves ásvány, keményítő, illat és ízfokozó anyagok, propán 1,2-ol

Huminsavak: ..................................... 70.00 %* 
Nedvesség: ..................................max.20.00 % 
Kalcium (Ca): ........................................ 4.10 % 
Magnézium (Mg): .................................. 0.70 % 
Foszfor (P): ........................................... 0.10 % 

Nátrium (Na): ........................................ 0.10 % 
Vas (Fe): ......................................14 000 mg/kg 
Mangán (Mn): ..................................120 mg/kg

*szervesanyag tartalomra vonatkoztatva

A termék adagja 10 dkg/ állat/nap tejelő tehenek és húsmarhák számára. Nagyon fontos, hogy ezt a 
kis mennyiséget a napi takarmányba egyenletesen bekeverve adjuk állatainknak. Erre a mixerkocsiban 
való bekeverés is megfelelő homogenitást ad gyakorlati tapasztalataink alapján. Az ízesített keverékta-
karmányt állataink örömmel fogyasztják, de ha kimarad belőle, akkor a takarmány felvétel a csökkent 
ízletesség miatt alábbhagy. Ezt a használat során vegyük figyelembe!

5-25°C között fagytól, fénytől, nedvességtől védve, eredeti csomagolásban. A bekevert készítményt egy 
héten belül fel kell használni. 3
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5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 kg
netto:

Gyártási idő:  

 Tételszám:

AZ UPPETAPOL ILLAT ÉS ÍZFOKOZÓ, ÍZESÍTŐ TAKARMÁNY ADALÉK, HUMINSAVAKKAL KIEGÉSZÍTVE.  
UPPETITE® TERMÉKET TARTALMAZ. KÍVÁNATOS ÍZT ÉS ILLATOT AD A TAKARMÁNYNAK. JAVÍTJA AZ  
ÁLLAT ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉT. 

Mikroelemeket, és immunállapot javító anyagokat juttat a szervezetbe. Ezáltal elérhetjük, hogy állataink szívesen elfogyaszt-
ják adagjukat. Vizsgálatok alapján az ízesítő takarmány adalékkal etetett szarvasmarhák hús és tejtermelése szignifikán-
san emelkedik. Alkalmazása különösen javasolt azokban az időszakokban amikor az étvágy az élettani állapot, vagy kör-
nyezeti tényezők hatására lecsökkent, különösen ellés utáni időszakban, vagy nyári hőstressz idején, csoportosításkor, stb.

Gyártó: Organit Kft.   •   Gyártó nyilvántartási száma: HU18100054   •   Forgalmazó: Alpha-Vet Kft.   •   Minőségét megőrzi: 1 év a gyártást követően

Összetétel

Analitikai 
összetevők

Felhasználási 
javaslat /
Adagolás

Tárolás

magas huminsav tartalmú szerves ásvány, keményítő, illat és ízfokozó anyagok, propán 1,2-ol

Huminsavak: ..................................... 70.00 %* 
Nedvesség: ..................................max.20.00 % 
Kalcium (Ca): ........................................ 4.10 % 
Magnézium (Mg): .................................. 0.70 % 
Foszfor (P): ........................................... 0.10 % 

Nátrium (Na): ........................................ 0.10 % 
Vas (Fe): ......................................14 000 mg/kg 
Mangán (Mn): ..................................120 mg/kg

*szervesanyag tartalomra vonatkoztatva

A termék adagja 10 dkg/ állat/nap tejelő tehenek és húsmarhák számára. Nagyon fontos, hogy ezt a 
kis mennyiséget a napi takarmányba egyenletesen bekeverve adjuk állatainknak. Erre a mixerkocsiban 
való bekeverés is megfelelő homogenitást ad gyakorlati tapasztalataink alapján. Az ízesített keverékta-
karmányt állataink örömmel fogyasztják, de ha kimarad belőle, akkor a takarmány felvétel a csökkent 
ízletesség miatt alábbhagy. Ezt a használat során vegyük figyelembe!

5-25°C között fagytól, fénytől, nedvességtől védve, eredeti csomagolásban. A bekevert készítményt egy 
héten belül fel kell használni. 3
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ILLAT ÉS ÍZFOKOZÓ ÍZESÍTŐ 
TAKARMÁNY ADALÉK, 
HUMINSAVAKKAL

k i e g é s z í t ő  t a k a r m á n y  s z a r v a s m a r h á k  r é s z é r e
UPPETAPOL

Magas huminsav tartalmú szerves ásvány, 
illat és ízfokozó anyagok
Kiszerelés: 25kg

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 kg
netto:

Gyártási idő:  

 Tételszám:

AZ UPPETAPOL ILLAT ÉS ÍZFOKOZÓ, ÍZESÍTŐ TAKARMÁNY ADALÉK, HUMINSAVAKKAL KIEGÉSZÍTVE.  
UPPETITE® TERMÉKET TARTALMAZ. KÍVÁNATOS ÍZT ÉS ILLATOT AD A TAKARMÁNYNAK. JAVÍTJA AZ  
ÁLLAT ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉT. 

Mikroelemeket, és immunállapot javító anyagokat juttat a szervezetbe. Ezáltal elérhetjük, hogy állataink szívesen elfogyaszt-
ják adagjukat. Vizsgálatok alapján az ízesítő takarmány adalékkal etetett szarvasmarhák hús és tejtermelése szignifikán-
san emelkedik. Alkalmazása különösen javasolt azokban az időszakokban amikor az étvágy az élettani állapot, vagy kör-
nyezeti tényezők hatására lecsökkent, különösen ellés utáni időszakban, vagy nyári hőstressz idején, csoportosításkor, stb.

Gyártó: Organit Kft.   •   Gyártó nyilvántartási száma: HU18100054   •   Forgalmazó: Alpha-Vet Kft.   •   Minőségét megőrzi: 1 év a gyártást követően

Összetétel

Analitikai 
összetevők

Felhasználási 
javaslat /
Adagolás

Tárolás

magas huminsav tartalmú szerves ásvány, keményítő, illat és ízfokozó anyagok, propán 1,2-ol

Huminsavak: ..................................... 70.00 %* 
Nedvesség: ..................................max.20.00 % 
Kalcium (Ca): ........................................ 4.10 % 
Magnézium (Mg): .................................. 0.70 % 
Foszfor (P): ........................................... 0.10 % 

Nátrium (Na): ........................................ 0.10 % 
Vas (Fe): ......................................14 000 mg/kg 
Mangán (Mn): ..................................120 mg/kg

*szervesanyag tartalomra vonatkoztatva

A termék adagja 10 dkg/ állat/nap tejelő tehenek és húsmarhák számára. Nagyon fontos, hogy ezt a 
kis mennyiséget a napi takarmányba egyenletesen bekeverve adjuk állatainknak. Erre a mixerkocsiban 
való bekeverés is megfelelő homogenitást ad gyakorlati tapasztalataink alapján. Az ízesített keverékta-
karmányt állataink örömmel fogyasztják, de ha kimarad belőle, akkor a takarmány felvétel a csökkent 
ízletesség miatt alábbhagy. Ezt a használat során vegyük figyelembe!

5-25°C között fagytól, fénytől, nedvességtől védve, eredeti csomagolásban. A bekevert készítményt egy 
héten belül fel kell használni.
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5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 kg
netto:

Gyártási idő:  

 Tételszám:

AZ UPPETAPOL ILLAT ÉS ÍZFOKOZÓ, ÍZESÍTŐ TAKARMÁNY ADALÉK, HUMINSAVAKKAL KIEGÉSZÍTVE.  
UPPETITE® TERMÉKET TARTALMAZ. KÍVÁNATOS ÍZT ÉS ILLATOT AD A TAKARMÁNYNAK. JAVÍTJA AZ  
ÁLLAT ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉT. 

Mikroelemeket, és immunállapot javító anyagokat juttat a szervezetbe. Ezáltal elérhetjük, hogy állataink szívesen elfogyaszt-
ják adagjukat. Vizsgálatok alapján az ízesítő takarmány adalékkal etetett szarvasmarhák hús és tejtermelése szignifikán-
san emelkedik. Alkalmazása különösen javasolt azokban az időszakokban amikor az étvágy az élettani állapot, vagy kör-
nyezeti tényezők hatására lecsökkent, különösen ellés utáni időszakban, vagy nyári hőstressz idején, csoportosításkor, stb.

Gyártó: Organit Kft.   •   Gyártó nyilvántartási száma: HU18100054   •   Forgalmazó: Alpha-Vet Kft.   •   Minőségét megőrzi: 1 év a gyártást követően

Összetétel

Analitikai 
összetevők

Felhasználási 
javaslat /
Adagolás

Tárolás

magas huminsav tartalmú szerves ásvány, keményítő, illat és ízfokozó anyagok, propán 1,2-ol

Huminsavak: ..................................... 70.00 %* 
Nedvesség: ..................................max.20.00 % 
Kalcium (Ca): ........................................ 4.10 % 
Magnézium (Mg): .................................. 0.70 % 
Foszfor (P): ........................................... 0.10 % 

Nátrium (Na): ........................................ 0.10 % 
Vas (Fe): ......................................14 000 mg/kg 
Mangán (Mn): ..................................120 mg/kg

*szervesanyag tartalomra vonatkoztatva

A termék adagja 10 dkg/ állat/nap tejelő tehenek és húsmarhák számára. Nagyon fontos, hogy ezt a 
kis mennyiséget a napi takarmányba egyenletesen bekeverve adjuk állatainknak. Erre a mixerkocsiban 
való bekeverés is megfelelő homogenitást ad gyakorlati tapasztalataink alapján. Az ízesített keverékta-
karmányt állataink örömmel fogyasztják, de ha kimarad belőle, akkor a takarmány felvétel a csökkent 
ízletesség miatt alábbhagy. Ezt a használat során vegyük figyelembe!

5-25°C között fagytól, fénytől, nedvességtől védve, eredeti csomagolásban. A bekevert készítményt egy 
héten belül fel kell használni.
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kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 kg
netto:

Gyártási idő:  

 Tételszám:

AZ UPPETAPOL ILLAT ÉS ÍZFOKOZÓ, ÍZESÍTŐ TAKARMÁNY ADALÉK, HUMINSAVAKKAL KIEGÉSZÍTVE.  
UPPETITE® TERMÉKET TARTALMAZ. KÍVÁNATOS ÍZT ÉS ILLATOT AD A TAKARMÁNYNAK. JAVÍTJA AZ  
ÁLLAT ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉT. 

Mikroelemeket, és immunállapot javító anyagokat juttat a szervezetbe. Ezáltal elérhetjük, hogy állataink szívesen elfogyaszt-
ják adagjukat. Vizsgálatok alapján az ízesítő takarmány adalékkal etetett szarvasmarhák hús és tejtermelése szignifikán-
san emelkedik. Alkalmazása különösen javasolt azokban az időszakokban amikor az étvágy az élettani állapot, vagy kör-
nyezeti tényezők hatására lecsökkent, különösen ellés utáni időszakban, vagy nyári hőstressz idején, csoportosításkor, stb.

Gyártó: Organit Kft.   •   Gyártó nyilvántartási száma: HU18100054   •   Forgalmazó: Alpha-Vet Kft.   •   Minőségét megőrzi: 1 év a gyártást követően

Összetétel

Analitikai 
összetevők

Felhasználási 
javaslat /
Adagolás

Tárolás

magas huminsav tartalmú szerves ásvány, keményítő, illat és ízfokozó anyagok, propán 1,2-ol

Huminsavak: ..................................... 70.00 %* 
Nedvesség: ..................................max.20.00 % 
Kalcium (Ca): ........................................ 4.10 % 
Magnézium (Mg): .................................. 0.70 % 
Foszfor (P): ........................................... 0.10 % 

Nátrium (Na): ........................................ 0.10 % 
Vas (Fe): ......................................14 000 mg/kg 
Mangán (Mn): ..................................120 mg/kg

*szervesanyag tartalomra vonatkoztatva

A termék adagja 10 dkg/ állat/nap tejelő tehenek és húsmarhák számára. Nagyon fontos, hogy ezt a 
kis mennyiséget a napi takarmányba egyenletesen bekeverve adjuk állatainknak. Erre a mixerkocsiban 
való bekeverés is megfelelő homogenitást ad gyakorlati tapasztalataink alapján. Az ízesített keverékta-
karmányt állataink örömmel fogyasztják, de ha kimarad belőle, akkor a takarmány felvétel a csökkent 
ízletesség miatt alábbhagy. Ezt a használat során vegyük figyelembe!

5-25°C között fagytól, fénytől, nedvességtől védve, eredeti csomagolásban. A bekevert készítményt egy 
héten belül fel kell használni.
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Kiszerelés: 5 liter

C-Vitamin, triptofán, betain, magnézium kelát (B.I.O.Key®) Kiszerelés: 1 kg, 5 kg
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Baycox® + Vas 
egy injekcióban

Kettő
az egyben

Baycox® Iron 36 mg/ml + 182 mg/ml szuszpenziós injekció malacok részére. Hatóanyagok: 36,4 mg/ml toltrazuril, 182 mg/ml vas (III) (484,7 mg/ml gleptoferron formában) 
Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a  Bayer Hungária Kft. képviselőjét: Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@bayer.com. 

 Kevesebb munka1

 Egyszerűbb1

 Hatékonyabb munkaidő kihasználás1

 Rövidebb ideig kell kézben tartani a malacot1 
A kokcidiózis és az anémia egyszerre előzhető meg2 

 Kedvező súlygyarapoás1 

Ettől lesz vidám az állatorvos.Ettől lesz vidám a kismalac.

Szakirodalom: 1. Eckhardt OH, Lecznieski LF, Streyl K, Klein S, Pollmeier M, Mundt HC, Joachim A. Effi cacy of an injectable combination of toltrazuril and iron against experimental infection with Cystoisospora suis in suckling 
piglets. Submitted for publication in proceedings of the 2019 Asian Pig Veterinary Society Congress; 2019 Aug 25-28; Busan, South Korea. 2. Baycox® Iron Injection - Summary of Product Characteristics (SPC). 

BABIHA1905_Bayer_Baycox_Iron_A4_hirdetes_v3.indd   1 7/23/19   11:22 AM



LÁSSUNK TISZTÁN!

OrsóférgekTetvekBolhalárvák SzívféregKifejlett 
bolhák

Bolhapeték Kullancsok Fülrühök Kampósférgek

SZIKLASZILÁRD 
VÉDELEM

References: 1. Wright, I., Stafford, K., Coles, G. (2016) The prevalence of intestinal nematodes in cats and dogs from Lancashire, North-West England. J Small Anim Pract. 57(8):393-5. doi: 10.1111/jsap.12478. 2. A Stronghold Plus-al havonta 
Ajay Singh, MD, et al.: Detection and Treatment Of Ocular Toxocariasis Ophtalmology Review 1/30/2007 3. ESCCAP (2017) Worm Control in Dogs and Cats ESCCAP Guidelines 01 Third Edition - July 2017 

Az állatgyógyászati készítmény neve: Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg rácsepegtető  oldat ≤2,5 kg-os macskák számára; Stronghold Plus 30 mg/5 mg rácsepegtető oldat >2,5–5 kg-os macskák számára; Stronghold Plus 60 mg/10 
mg rácsepegtető oldat >5–10 kg-os macskák számára. Hatóanyag(ok): (jóváhagyott név és mennyiség): Stronghold Plus rácsepegtető oldat Pipetta tartalma (ml) szelamektin (mg) sarolaner (mg): ≤2,5 kg-os macskának 0,25 15 
2,5; >2,5–5 kg-os macskának 0,5 30 5; >5–10 kg-os macskának 1 60 10 Javallatok: Kullancs, bolha, tetű, atka, gyomor-bélrendszeri fonalféreg és szívféreg kevert parazitás fertőzésben szenvedő, vagy a fertőzés kockázatának kitett 
macskák számára. Az állatgyógyászati készítmény használata kizárólag akkor ajánlott, ha a kullancsok mellett egy vagy több – az indikációban szereplő parazita által okozott – fertőzöttség egyidejű kezelése indokolt. Ellenjavallatok: 
Más betegségben szenvedő vagy legyengült és lesoványodott (az életkor és méret figyelembevételével) macskának nem adható. Nem alkalmazható a hatóanyaggal, vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 
Adagolás: Rácsepegtetéses alkalmazásra. Stronghold Plust egyszeri rácsepegtetéses (felületi) alkalmazással kell használni (minimum 6 mg/kg szelamektinnek és 1 mg/kg sarolanernek megfelelően). É.e.ü.v.i: Nem értelmezhető. 
Különleges tárolási előírások. 30 °C alatt tárolandó. Ne vegye ki a pipettát a bliszterből, amíg nem használja fel. Engedélyes: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIUM. Kérjen állatorvosától vagy 
gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el az érvényes használati utasítást, vagy kérdezze a Zoetis képviseletét: Zoetis Hungary Kft, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. Tk.sz.: 
EU/2/16/204/001–006. Rendelhetőség/Kiadhatóság: Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki. Reklámanyag lezárási dátuma: 2019. július 18.

A MACSKÁK 26%-A 
FERTOZÖTT

TOXOCARA 
CATIVAL.1

A Toxocara cati fertozo lárvái 
az ember szemében lárvális 
toxocarosist okozhatnak.2

A STRONGHOLD PLUSszal havonta 
történo kezelés minimalizálja a fertozöttség 
kockázatát és különösen ajánlott gyermekekkel 
vagy immunszupresszált személyekkel egy 
családban élo macskák esetében.3


