
A Foresto, kullancsok és bolhák ellen védelmet biz-
tosító nyakörv alkalmazási köre új, a lepkeszúnyogok 
által terjesztett Leishmania infantum-mal történő 
fertőzés kockázatának csökkentésére irányuló javal-
lattal egészült ki.

#8hónap védekezés a kullancs ellen

#8hónap védekezés a Leishmania (és más CVBD Anaplazma, 
Babézia, Ehrlichia) fertőzés kockázatának csökkentésében

A termék használatával kapcsolatban további  részletes információkért olvasd el a termék
dobozában található használati utasítást!

Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.

#8 HÓNAP GONDOSKODÁS
MÁR LEISHMANIA ELLEN IS

bolha kullancs

Foresto 1,25 +0,56 g nyakörv macskáknak és kutyáknak < 8 kg Hatóanyagok: a 38 cm-es nyakörv (12,5 g)  tartalmaz: 1,25 g imidakloprid és 0,56 g fl umetrin
Foresto 4,50 +2,03 g nyakörv kutyáknak > 8 kg Hatóanyagok: a 70 cm-es nyakörv (45 g)  tartalmaz: 4,5 g imidakloprid és 2,03 g fl umetrin
Javallatok: Foresto 1,25 +0,56 g nyakörv macskáknak és kutyáknak < 8 kg: Elriasztja („táplálkozás ellenes hatás“) és elpusztítja a kullancsokat, valamint elpusztítja a bolhákat a kutyán és a macskán. Elpusztítja 
a tetveket kutyán. Közvetett védelem a kutyák vektorok által terjesztett kórokozói (leishmaniózis, erlichiózis, babéziózis) átvitele ellen. 7-8 hónapos védelem. Foresto 4,50 +2,03 g nyakörv kutyáknak > 8 kg: El-
pusztítja a bolhákat, kullancsokat és tetveket, elriasztja („táplálkozás ellenes hatás“) a kullancsokat. Közvetett védelem a kutyák vektorok által terjesztett kórokozói (leishmaniózis, erlichiózis, babéziózis) átvitele 
ellen. 7-8 hónapos védelem. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható 10 hetesnél fi atalabb macskakölykön. Nem alkalmazható 7 hetesnél fi atalabb kutyakölykön. Adagolás: Külsőleg alkalmazandó. Állatonként egy 
nyakörvet kell a nyak köré helyezni. Macskákra és kistestű, legfeljebb 8 kg testtömegű kutyákra egy darab 38 cm hosszú nyakörv helyezendő. 8 kg-nál nagyobb testtömegű kutyákra egy darab 70 cm hosszú 
nyakörv helyezendő.

Tk.sz.: Foresto 1,25 +0,56 g nyakörv macskáknak és kutyáknak 
< 8 kg 2987/1/11 MgSzH ÁTI, Foresto 4,50 +2,03 g nyakörv 
kutyáknak > 8 kg: 2988/1/11 gSzH ÁTI.
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Érvényes:  2020. január 11. - 2020. február 10.
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CBD 
prémium minőségű kender kivonatból

CBD CBD 

A CBD vegyületnek 
érdemi szerepe van 
az idegrendszer 
működésének 
stabilizálásában,

ízületi bántalmak 
kezelésében,

fájdalomcsillapító, 
gyulladáscsökkentő 
hatásuk is igazolt.
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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

Budapest, Pest megye
Balogh Máté +36-30/936-7842
Vas Ádám  +36-30/496-5700
Közép-Magyarország
Koczor Ákos +36-30/400-2110
Kovács Csaba +36-30/754-2006 
Somogyi Tamás +36-30/303-6401 
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

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 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

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
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Tisztelt Olvasó!
Fogadja szívből jövő jó kívánságaimat a 2020-as évre! Kívánom 
Önnek és Kedves Családjának, hogy szeretetben, békében és 
boldogságban töltsék az új esztendő minden napját! Soraim 
apropójának egy üzenetet szánok, ez pedig az önbecsülés. Úgy 
érzem, hogy egy dologgal kell foglalkoznunk érdemben és igazá-
ból, ez pedig Önnön magunk szellemi és erkölcsi értékrendjének 
építése. Ha kérhetem, 2020 legyen tehát az önbecsülés építésének 
az éve. Azt gondolom, hogy a problémáink javarésze az önbe-
csülés valamifajta hiányával, zavarával hozható összefüggésbe.

Szívemben még él a szent ünnep meghittsége, a Karácsony 
szeretetteljes, szelíd bája. Kérem idézze fel Ön is a karácsonyi 
láng melegségét és szenteljen időt arra, hogy végiggondolja az 
önbecsülés fontosságát! Szeresse és tisztelje Önmagát jobban, 
mert ez lehet az alapja annak, hogy másokat is jobban tiszteljen. 
Mindenkori önbecsülésünk lehet az a szilárd erkölcsi és gazdasági 
értelemben vett monetáris alap, melyre építhetünk. Az önbecsü-
lés nem egy adott pillanatban fellelhető érzés, vagy lelki állapot, 
hanem egész életünk kitartó munkája által felépített szakmai és 
erkölcsi bizonyosság, melyet példaként állíthatunk gyermekeink 
és vállalkozótársaink, kollégáink elé.

Ami cégünket illeti, továbbra is a termékeink és szolgáltatásaink 
legszélesebb körét biztosítjuk az állatorvosoknak és a gazdáknak 
a gyógyszerektől és műszerektől a fertőtlenítőszereken át a telepi 
berendezésekig. 

2019-ben is nagy hangsúlyt fektettünk a partnereinkkel való 
kapcsolattartásra. Itt említhetném nagy sikerű állatorvos klub 
rendezvénysorozatunkat, az őszi, dunai partnertalálkozót, a 
Praxismenedzsment Konferenciát, amelyre 1100 főnél többen 
regisztráltak – és a felsorolás korántsem teljes. A kedvező visz-
szajelzésekre támaszkodva 2020-ban is megszervezzük ezeket a 
találkozókat, és mindent megteszünk, hogy partneri kapcsolata-
inkat tovább erősítsük...

Eddigi üzleti kapcsolatunkat megköszönve és Boldog Új Esztendőt 
Kívánva maradunk tisztelettel:

Mozsár Andor Vet CA üzletfejlesztési és marketing igazgató 
& Dr. Tilly Péter főszerkesztő

Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben?
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

 Arany János

Tartalom
2. oldal 
CBD olajok prémium minőségű kender kivonatból

5. oldal 
Új termékeink társállatok számára

7. oldal 
Csatlakozz te is az Alpha-Vet Kölyökcsomag 
Programhoz!

8-9. oldal 
DokiForVets szoftverben vagy Alphaportalon történő rendelés 
esetén érvényes akcióink

10-11. oldal 
A jövő vakcinái!

13. oldal 
butorfanol, a morfinnál 4-7X intenzívebb fájdalomcsillapító 
hatás

15. oldal 
50+10 akció! Novel vakcinákhoz Borrelym 3 vakcina ajándékba!

17.oldal 
A Viroplazin klinikai kipróbálása Parvovírus fertőzésben

20-21.oldal 
Folytatódik az év ajánlata!

22. oldal 
Rakjuk össze a mozaikot! Laboratóriumi esetismertetés.

23.oldal 
Állatorvosi videoendoszkóp rendszer, elérhető áron!

25.oldal 
ECOray400- Intelligens, nagy teljesítményű röntgenrendszer

27.oldal 
Medical Econet flat panel monitor!

28.oldal 
A profik választása - Samsung ultrahangok

29.oldal 
Nagyállatos műszerajánlatunk

30.oldal 
Elhangzott a XIII. PMK-n - Szopornyica – van-e okunk aggoda-
lomra?

31.oldal 
Az Alpha-Vet könyvgyűjteményéből

32.oldal 
Új termékeink haszonállatok számára

35.oldal 
Parofor crypto - állományban diagnosztizált hasmenés meg-
előzésére

37.oldal 
A flunixin helye a terápiában, miért éppen a Meganyl injekció?

39.oldal 
Lehetőség a szintetikus gyógyszer mentes termelésre: Citronin 
XO

40.oldal 
Uppetapol

42.oldal 
A 2019 évi TDK Konferencia díjazottja

43.oldal 
Csehkis-Luczay napok
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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

2+1 AKCIÓ2+1 AKCIÓ

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

2,5 mg/ml külsőleges oldatos spray 
macskáknak és kutyáknak A.U.V.
Kutyák és macskák bolhák és kullancsok 
okozta fertőzéseinek gyógykezelésére.
Hatóanyag: Fipronil 
Kiszerelés: 100 ml

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

rácsepegtető oldat 
kutyáknak ill. macskáknak A.U.V.

Bolhák és kullancsok okozta fertőzések 
gyógykezelésére.

Hatóanyag: Fipronil 

Kiszerelés: 1, illetve 4 pipettát tartalmazó 
doboz.

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

Moxiclear termékcsalád

Pestigon Spray

Clinacin 

Pestigon spot-on

LidoBel 20 mg/ml

Viroplazin kapszula

PArAzitAellenes készítmények

AntiPArAzitikumok

Antibiotikumok

AntiPArAzitikumok

fájdAlomcsill APítók

Antivirális készítmények 

Új te r m é ke i n k 
tár sáll ato k 
s z á már a

25 mg, 50 mg, 100 mg
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ONLINE MEGRENDELÉSI MODUL. 
A RENDELÉS SOSEM VOLT MÉG ILYEN 
GYORS ÉS EGYSZERŰ!
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 sup-
port-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! 

6
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Csatlakozz 
te is az 
Alpha-Vet 
Kölyökcsomag 
Programhoz!

AJÁNDÉK!

További információért, marketing 
anyagokért és a megrendelésért hívd 

Alpha-Vet területi képviselődet!

AZ ELSÓ ´ OLTÁS 
ÉS  MINDEN  MÁS, 
AMI A KISKUTYA 

EGY ÉVES KORÁIG 
SZÜKSÉGES 

  7
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BiogenicPet 
Immunity

BiogenicPet 
Liquid Arthro

BiogenicPet 
Mobility

BiogenicPet 
Digestion

BiogenicPet 
Cod Liver

Természetes eredetű
immunstimuláns!

Az egészséges emésztésért,
közvetlenül a szájba adva!

A folyékony porcvédő
táplálékkiegészítő!

A bőr és a kardiovaszkuláris 
rendszer védelmezésére!

Ízületvédelem. 
Kiemelkedő felszívódás.

DokiForVets szoftverben    
vagy alphaportalon

5+1 5+15+1

5+1 5+1
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BiogenicPet 
Immunity

BiogenicPet 
Liquid Arthro

BiogenicPet 
Mobility

BiogenicPet 
Digestion

BiogenicPet 
Cod Liver

Clinacin

Természetes eredetű
immunstimuláns!

Az egészséges emésztésért,
közvetlenül a szájba adva!

A folyékony porcvédő
táplálékkiegészítő!

A bőr és a kardiovaszkuláris 
rendszer védelmezésére!

Belsőleges oldat. 
Fogágy- és csontfertőzések
kezelésére.

Ízületvédelem. 
Kiemelkedő felszívódás.

DokiForVets szoftverben    
vagy alphaportalon

5+1 5+15+1

5+1 5+1 5+1
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CBD olajOralade Hydrate+ Minera cseppek

Noroflex 600+100 Oralade GI support Viroplazin kapszula

Segíti az idegrendszer 
működését, fájdalom- 
csillapító, gyulladás- 
csökkentő.

Diétás kiegészítő táplálék 
az akut bélfelszívódási 
zavarok csökkentésére. 

Mikroelem pótlás 
bőr-szőr problémák 
valamint fokozott igénybe- 
vétel esetén.

Szinergista kombinációban 
tartalmaz bioaktív össze-
tevőket, melyek az izületek 
és a kötőszövetek optimális 
működését segítik

Izotóniás folyadékpótló készít-
mény, elektrolitok, aminosavak, 
pebiotikumok, glükóz.
Bélgyulladás, hányás, hasmenés, 
sérülések, műtétek előtti és utáni 
folyadékpótlás.

Kutyák és macskák 
heveny-félheveny, 
gyulladásos vírusfertőzés okoz-
ta vírusbetegségei ellen

10 ml400 ml 30 ml

60 tabletta
500 ml

10x

történő rendelés esetén   
érvényes akcióink

5+1

2+1 5+1 9+1

2+1 5+1
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ÁT Ü T Ő  E R Ő  É S  N AG Y F O K Ú  V É D E L E M

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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ALTAT Ó  É S 
N Y UGTAT Ó 
S Z E R E I NK

0,5 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ  KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

100 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.

5 MG/ML INJEKCIÓ KUTYA ÉS MACSKA RÉSZÉRE A.U.V.

SZEDÁLÁS, PREMEDIKÁCIÓ, ANALGÉZIA KOMBINÁCIÓBAN!
DEXMEDETOMIDIN: CSAK AZ AKTÍV KOMPONENS, KRISTÁLYTISZTA FORMÁBAN!

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

AZ Α2-AGONISTA MEDETOMIDIN ÉS DEXMEDETOMIDIN  NYUGTATÓ 
ILLETVE KARDIOVASZKULÁRIS HATÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE JAVALLOTT 
KUTYÁBAN ÉS MACSKÁBAN.

SEDADEX

NARKAMON 

NARCOSTOP

Hatóanyag: dexmedetomidin Kiszerelés: 10 ml

Hatóanyag: Ketamin Kiszerelés: 50 ml

Hatóanyag: Atipamezol Kiszerelés: 10 ml
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RÖVID IDEIG TARTÓ ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA KIVÁLTÁSÁRA LÓ, SZAMÁRA, 
KUTYA ÉS MACSKA SZÁMÁRA DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS BEAVATKOZÁSOK SORÁN.

Kiszerelés: 10 ml

fájdalomcsillapító hatás

butorfanol, a morfinnál

intenzívebb
4-7X

Kiszerelés: 250 mlHatóanyag: izoflurán

ISOFLUTEK

NALGOSED

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

10 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ LOVAK, KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ÁLTAL ÁNOS AN E SZ TÉ Z IA 
B EVE Z ETÉ SÉ R E É S 
FE N NTARTÁSÁR A

Hatóanyag: butorfanol

NEM MINŐSÜL KÁBÍTÓ- SZERNEK!*
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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 T A 
KOMBINÁCIÓBAN!
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A vakcina lejárati ideje: 
2020.03.15.

Borrelym 3 
12 hetesnél idősebb kutyák aktív immunizálására 

Hatóanyag/összetétel: Inaktivált B. burgdorferi sensu stricto. 
B. garinii és B. afzelii törzsek

adag 
Biocan Novel 
vakcinákhoz
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Más kedvezménnyel össze nem vonható.

adag 
Borrelym 3 
vakcina AJÁNDÉK!
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KUTYÁK HÚGYÚTI, 
MACSKÁK FELSŐLÉGÚTI 
FERTŐZÉSEINEK 
GYÓGYKEZELÉSÉRSE

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets

FLOXABACTIN
15 MG/50 MG/150 MG TABLETTA KUTYÁK ILLETVE MACSKÁK RÉSZÉRE A.U.V.

Kiszerelés: 10x10 tabletta
Hatóanyag: Enrofloxacin
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A Budaörsi Állatmenhelyen a kölyökku-

tyák között súlyos parvovírusos bélgyul-

ladás járvány tört ki. 3 hónap leforgása 

alatt összesen 42 kölyökkutya betegedett 

meg. A study érdekében a – jellegzetes 

klinikai tünetek meglétén túl – a bélsárból 

végzett rtPCR (CPV primer) vizsgálattal is 

kimutatták a kórokozó vírust.

A betegség alapkezelése az ilyenkor szo-

kásos protokollnak megfelelően zajlott 

(intravénás folyadékpótlás, hányáscsil-

lapítás maropitant-citrat injekcióval, és 

entero-abszorbens montmorillonit paszta 

formájában).

A kutyákat 2 csoportra osztották (az egy 

alomból származó beteg kölyökkutyákat 

feles arányban sorolták be a két kezelési 

csoportba), melyek között csak annyi volt a 

különbség, hogy az egyik csoport az előbb 

említett kezelésen túl per os Viroplazin 

kapszulát is kapott (5 mg/ttkg dózisban napi 

2x) 7 napig, függetlenül a klinikai tünetek 

változásától. A folyadékpótlás az aktuális 

hidratáltság mértékétől függően változott.

Az állatokat 7 napon keresztül naponta 

megvizsgálták (általános állapot, klinikai 

alapértékek, hidratáltság, hasmenés-há-

nyás megléte stb.), emellett rögzítették a 

gyógyulási idő hosszát, valamint az eset-

leges elhullásokat.

A Viroplazint NEM kapott csoportban 9 

kölyökkutya hullott el (21-ből), átlagosan a 

betegség kitörésétől számított 2-3. napon. 

A túlélő ebek átlagos gyógyulási ideje 6 

nap (+/-2) volt.

A Viroplazinnal is kezelt csoportban el-

hullás nem volt, az ebek átlagos gyógyulá-

sa 4 nap (+/-1) alatt zajlott le. A gyógyulás 

után kettő héttel az ebek bélsarából rtPCR 

módszerrel canine parvovírus vizsgálat 

történt. A Viroplazinnal is kezelt cso-

portban minden eb bélsara negatívnak 

bizonyult, míg a Viroplazint nem kapott, 

de gyógyult, tünetmentes kutyák közül 

(összesen 12) négy esetében még vírusü-

rítés jelentkezett. 

Következtetés: a vizsgálatok alapján ki-

mutatták, hogy a Viroplazin kiegészítő 

kezelés szignifikánsan növeli a parvoví-

russal fertőzött és megbetegedett kutyák 

túlélési esélyét, betegségük időtartamát 

rövidíti, és megakadályozza a vírus hosz-

szabbtávú hordozását és ürítését, azaz a 

betegség terjedését.

A vizsgálatot a Budaörsi Állatmenhelyen 

folytatták le, dr. Szaniszló Ferenc veze-

tésével.

A VIROPLAZIN KLINIKAI KIPRÓBÁLÁSA 
PARVOVÍRUS FERTŐZÉSBEN

0

10

20

30

Gyógyult Elhullott Gyógyult Elhullott

Kontroll Viroplazin

Esetszám

0

10

20

30

Gyógyult Elhullott Gyógyult Elhullott

Kontroll Viroplazin

Esetszám

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

V I R O P L A Z I N  K A P S Z U L A
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A természet erej ével 
kedven ce aktív é l eté ért!

termékcsalád
BiogenicPET
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IMMUNITY 
SZIRUP

LIQUID-
ARTHRO

COD
LIVER OIL 

BALANCE

VITALITY
Szöveti regeneráció, 
egyedülálló hatóanyag 
és hatásmechanizmus.

A huminsavak és fulvosavak
erejével a tápcsatorna
védelmében!

Természetes eredetű 
immunstimuláns!

Ízületvédelem. 
Kiemelkedő felszívódás.

Az egészséges emésztésért,
közvetlenül a szájba adva!

A folyékony porcvédő 
táplálékkiegészítő!

A bőr és a kardiovaszkuláris 
rendszer védelmezésére!

DIGESTION 
PASZTA

MOBILITY



a termékképek illusztrációkFROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL NAGYSZERŰ LESZ20 Vet Hírek 2020. január

Tisztelt  Par tnerünk!Legyen Ön is VetLife GOLD, SILVER vagy BRONZE 
kategóriájú rendelő! Fokozza ügyfelei elégedettségét és növelje bevételét 

N&D Quinoa és Pumpkin tápok értékesítésével!

DÖNTSÖN JÓL!
ZSEBEL JEN BE AK ÁR 
33% KEDVEZMÉNYT!
Ajánlatunk csak korlátozott ideig érvényes, ne várjon, 
hívja MOST üzletkötőjét!

Növelje bevételét a funkcionális 
N&D Quinoa és Pumpkin kutya és macska 
száraz- és konzerveledek értékesítésével!
GOLD, SILVER vagy BRONZE csomagban, 
akár 50.000Ft árelőnnyel!
Év végéig akár 14% folyamatos kedvezménnyel, 
rendelési mennyiségtől függetlenül!

250.000 Ft helyett 
CSAK 200.000 FT, ez 
50.000 Ft megtakarítást jelent 
Önnek!

150.000 Ft helyett 
CSAK 129.000 FT, ez  
21.000 Ft megtakarítást jelent 
Önnek!

100.000 Ft helyett 
CSAK 90.000 FT, ez 
10.000 Ft megtakarítást jelent 
Önnek!

Az év második felének 
kihagyhatatlan ajánlata!
VetLife diétás eledelek 
GOLD, SILVER vagy BRONZE csomagban, 
akár 150.000Ft árelőnnyel!
Év végéig akár 20% folyamatos kedvezménnyel, 
rendelési mennyiségtől függetlenül.

450.000 Ft helyett 
CSAK 299.000 FT, ez 
151.000 Ft megtakarítást jelent 
Önnek!

190.000 Ft helyett 
CSAK 142.500 FT, ez  
47.500 Ft megtakarítást jelent 
Önnek!

100.000 Ft helyett 
CSAK 80.000 FT, ez 
20.000 Ft megtakarítást jelent 
Önnek!

Farmina prémium csomagok

az év ajánlata!

  20

folytatódik
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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
U

TY
A

EL
ED

EL
EK

M
A

C
S

K
A

E
LE

D
E

LE
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

  21
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1

2

3

4

5

Dr. Szaniszló Ferenc

A beteg adatai: 3 éves, hím mongól futóegér 

(Meriones unguiculatus).

Kórelőzmény: A tulajdonos szerint az egér 4 

napja nem eszik, letargiás, alig mozog, szem-

héjait nem tudja kinyitni és a hasán véres vála-

dékozást észlelhető.

Fizikális vizsgálat:
Az állat lesoványodott és könnyen lefogható, 

nagyon gyenge. A szemhéjai sűrű váladéktól 

összetapadtak. A hason a szőr csapzott és a 

középvonalban a köldöktájékon két ulcerá-

lódott duzzanat látható (1. kép). A nagyobb 

kifekélyesedett duzzanattól cranialisan egy 

kisebb is helyeződik. Mindkét duzzanatból sa-

vós –véres váladék szivárog. A duzzanatokból 

vékonytű-aspirációs mintát vettünk citológiai 

vizsgálat céljából.

Értékelés:
A Wright-Giemsa festékkel festett citológiai 

mintákból 3 jellegzetes látóteret ragadtunk ki. 

A 2. és a 3. képen erősen összetapadt epitheliális 

sejtek csoportja látszik.

A sejteknek nagyon keskeny, erősen basophyl 
citoplazma szegélye van, ebből következően 
a sejtmag:citoplazma arány (N/C) jelentősen 
emelkedett. Ezenkívül az epithelsejtek közepes 
anysocytosist és pleomorphysmust mutatnak.

A sejtmagok kerek vagy ovális alakúak, dur-
va kromatin-rögökkel és többszörös, megna-
gyobbodott sejtmagvacskákkal. A 4. képen a 
csoportba rendeződött sejtek egy részében 
citoplazmatikus vakuólumok tűnnek fel. Ebből  
valószínűsíthető, hogy a sejtek valamilyen szek-
retoros hámsejtféleségből származnak (apokrin 
mirigyhámsejt). A kenet hátterében zsírcseppek 
láthatók. Egyes látóterekben osztódó sejtalakok 
is fellelhetők. Az említett jelek egyértelműen 
malignus folyamatra, konkrétabban apokrin mi-
rigyhámsejt eredetű adenocarcinomára utalnak.   

Összefoglalás: 
Mivel a hasüregben szintén nagyobb tömött 
képletek voltak tapinthatók és az állat általá-
nos állapota nagyon rossz volt, a tulajdonos 
a végleges elaltatás mellett döntött, kórbon-
colásra nem került sor. 

RAKJUK ÖSSZE 
A MOZAIKOT!
LABORATÓRIUMI 
ESETISMERTETÉS



  23MINDIG ALACSONY ÁRAKONa termékképek illusztrációk

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

"Művészi" videó endoszkópia, nagy felbontású technológiával

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

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

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

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

HUGER VIS-68 Állatorvosi videoendoszkóp 
rendszer, elérhető áron!

1DB 
gasztroszkóppal 

Már nettó 

3 799 000 
forinttól

AKCIÓ 

Buster védőgallér 
"Under Construction" felirattal 
10; 12,5; 15; 20; 25; 30 cm

Buster brachycephal 
védőgallér 
(rövid fejű) XS-L

Buster Védőgallér Eh. 
7,5; 10; 12,5; 15; 20; 
25; 30; 35; 40 cm

-5% minden védőgallérra!
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
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AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK LISTÁJA
Csak teljes, illetve 100-as kiszerelésű dobozok vásárolhatók.

Cikkszám Cikknév

112372 Fecskendő Eh 1ml Dobozos 3 Részes

112373 Fecskendő Eh 2ml Dobozos 3 Részes

112374 Fecskendő Eh 5ml Dobozos 3 Részes

112375 Fecskendő Eh 10ml Dobozos 3 Részes

112376 Fecskendő Eh 20ml Dobozos 3 Részes

112377 Fecskendő Eh 30ml Dobozos 3 Részes

112378 Fecskendő Eh 50ml Dobozos 3 Részes

112380 Fecskendő Eh 2 ml 2 részes centrális kónusz

112381 Fecskendő Eh 5 ml 2 részes excentrikus kónusz

112382 Fecskendő Eh 10 ml 2 részes excentrikus kónusz
112383 Fecskendő Eh 20 ml 2 részes excentrikus kónusz 

Kruuse
112417 Fecskendő Eh inzulinos 1 ml 3 részes + Tű 29G 1/2
112442 Fecskendő Eh 1 ml 3 részes centrális nem csavaros 

kónusz Valueline

112443 Fecskendő Eh 2 ml 3 részes centrális nem csavaros 
kónusz Valueline

112444 Fecskendő Eh 5 ml 3 részes centrális nem csavaros 
kónusz Valueline

112445 Fecskendő Eh 10 ml 3 részes centrális nem csavaros 
kónusz Valueline

112446 Fecskendő Eh 20 ml 3 részes ecentrikus nem csavaros 
kónusz Valueline

121158 Tű Eh Luer 18G 1,2x25 mm Monoject
121271 Tű Eh Luer 23G 5/8 0,6x16 mm kék Kruuse
121273 Tű Eh Luer 21G 1 0,8x25 mm zöld Kruuse
121274 Tű Eh Luer 21G 1 1/2 0,8x40 mm zöld Kruuse
121275 Tű Eh Luer 21g 3/8 0,8x10 mm Kruuse
121276 Tű Eh Luer 21G 5/8 0,8x16 mm zöld Kruuse
121277 Tű Eh Luer 20G 1 0,9x25 mm sárga Kruuse
121279 Tű Eh Luer 19G 1 1,1x25 mm fehér Kruuse
121281 Tű Eh Luer 19G 5/8 1,1x16 mm fehér Kruuse
121282 Tű Eh Luer 18G 1/2 1,2x40 mm rózsaszín Kruuse
121283 Tű Eh Luer 18G 1 1,25x25 mm rózsaszín Kruuse
121284 Tű Eh Luer 16G 1 1,6x25 mm fehér Kruuse

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 

VÁLASSZON AJÁNDÉKOT AZ 
ALÁBBI VÁSÁRLÁSOK ESETÉN!

FECSKENDŐ ÉS TŰ AKCIÓ
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Nagyteljesítményű, álló röntgenrendszer (30kW), 
beépített monoblokk
- 4-irányú mozgó asztallap (max.  súly 200 kg)
- Színes 8,4 ”-es LCD kezelő érintőképernyő
- Kivehető rácshálózat
-  A nagyfrekvenciás technológia, tiszta diagnosztikai 

képeket tesz lehetővé
- Változtatható fókusztávolság és röntgenforrás-forgatás 
(opcionális)
Műszaki adatok:
- Tube Vol./Current: 125kV / 400mA
- Feszültségtartomány: 40 - 125 kV 1 kV-os lépésekben
- mAs Tartomány: 0,1 mAs - 100mAs (opcionális 250mAs)
- Max. kimenet: 30kW 100 kV-nál

ECOray400
A LEGNAGYOBBAK VÁLASZTÁSA! 

INTELLIGENS, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 

RÖNTGENRENDSZER

8 anatómiai terület, 
több, mint 1000 
vizsgálati pont

NOTFAL
L

sNOTFALL
s

MOST 

7 899 000 FT 

+ ÁFA

Röntgencső:
- Alkalmazás: Kailong KL 65
- Anód: Forgatás
- Fókuszpont: 0,6 mm-es kis fókusz; 1,3 mm nagy fókusz
-  Az anód névleges teljesítménye: 16kW kis fókusz, 32kW nagy 

fókusz

Jellemzők:
- Kijelző: 8,4 ”LCD érintőképernyő
- Asztallap: 4-úszó / 160cm (alap)
- kazettatartó: önközpontosító (18 x 24 cm - 43cm x 43 cm)
-  APR technikák: 1800 kombinációs lehetőség / 3 betegméret 
- Fókuszpont kiválasztása
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Nagy pontosságú eredmények
Az Idexx száraz-technológiás 
biokémiai analizátor nagy pontosságú 
eredményeket ad. A levett minták 
73%-a hibás. Az Idexx száraz-lemez 
technológiája segítségével még a hibás 
mintákból is pontos eredmény kapható.

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

Példátlan mélységű klinikai betekintés egy 
mintából már a betegvizsgálat során
Egy vizsgálati menetben, egy mintából a házi laboratóriumban széles 
körű biokémiai- és elektrolitprofil készíthető mindössze 8 perc alatt. Mivel 
a lelet a betegvizsgálat során már rendelkezésre áll, sokkal jobb esély 
van arra, hogy a tulajdonos megértse kedvence állapotát és egyetértsen 
az alkalmazott kezeléssel. A folyamatosan bővülő vizsgálati körben már 
több, mint 30 paraméter mérhető, köztük olyan speciálisak is, mint a 
fruktózamin, a fenobarbitál vagy az UPC-arány.
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HASZNÁLD KI A MEDICAL ECONET  
FLATPANEL (MEX+1717 SGC/SCC) 
MAXIMÁLIS FELBONTÁSÁT 
A NAGYÍTÁSOKHOZ 
4K MEGJELENÍTÉSSEL!
MOST AJÁNDÉK: 
•  4K FELBONTÁSÚ HP DESKTOP MINI PC 

(4K FELBONTÁSRA ALKALMAS VIDEÓKÁRTYA)

• 27 COLOS ULTRAHD (4K) MONITOR

  27

7198000 Ft 

+ÁFA

röntgen panel

4K monitorral

nettó
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Az állatorvosi piacra szánt berendezések: HS30, HS40, HS50, HM 70.
Főbb ajánlott vizsgálófejek: 2-4 Mhz mikrokonvex fej, 2-4, valamint 
3-8 Mhz phased array (szektor) fej, valamint különböző lineáris 
vizsgálófejek. Pulzus és folyamatos doppler szívultrahanghoz. Színes 
áramlás vizsgálat. Pontos, gyors, praktikus  mérések, rendkívül 
rugalmas szoftver háttér, PC összeköttetés Wifi- n + vezetéken át. 
A képminőségben az alapmodelleknél sincs megalkuvás!

A Samsung fejlett képalkotó technológiájának köszönhetően elképesz-
tően tiszta kép segítségével nagyobb biztonsággal hozhat klinikai 
döntéseket.

A zajcsökkentő szűrő javítja az sarkokat és élesebb 2D képeket hoz létre 
az optimális diagnosztikai teljesítmény érdekében. A speciális Samsung 
technológia integrációja a képminőség jelentős javulását eredményezi. 
Ezen felül a ClearVision alkalmazás-specifikus optimalizálást és fejlett 
időbeli felbontást biztosít Live-scan módban. 

  

HS30 
MÁR 

4 750 000 Ft 

+Áfa-tól

RENDKÍVÜLI KÉPMINŐSÉG 
A TISZTA KÉP ÉRDEKÉBEN

A PROFIK VÁLASZTÁSA

PRÉMIUM KATEGÓRIÁJÚ 
ULTRAHANG!

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

• Egyedülálló képminőség
• Innovatív, piacvezető  képjavító megoldások
• Hatalmas vizsgálófej választék
• Teljesen magyar nyelven
• Szerviz háttér és support
• Humán területen piacvezető, 

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

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

28
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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

•  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 méréséhez 488 000 FT+ÁFA

Dräger X-am® 
5600 gázérzékelő

Az akció 2020 január 1-ig tart

High-end direkt fluoreszcens alacsony nagyítású mikroszkóp, gyors autofókusszal 
és sejtszámláló szoftverrel

LACTOSCAN SCC SZOMATIKUS SEJT ANALIZÁTOR

• Gyors, pontos, megbízható szomatikus sejt analízis tehéntej, 
juhtej, kecsketej, bivalytej, anyatej elemzésére.

• Referencia analízis lehetőség
• Szubkinikai és klinikai masztitisz detektálás
• Alacsony költség
• Könnyen olvasható eredmények 20-60 másodpercen belül
• Max 60 felvétel készül számítógépvezérelt X-Y mozgatás során, 

amelyeket képanalízis szoftver dolgoz fel.
• Korlátlan számú record tárolása az adatbázisban
• Színkódolt eredmények

• Automatikus szoftverfrissítés és távszerviz

• Hordozható és kompakt kivitel

• 10” teljes funkcionalitású érintőkijelzős tablet

• Beépített nyomtató

• Vezetéknélküli klaviatúra és egér

• 4 csatornás egyszer használatos Lactochip, 
amellyel egyidejűleg 4 tejminta vizsgálható

• Alacsony teljesítményfelvétel

• Egy éves jótállás

1150 000 FT +ÁFA

AKCIÓ!

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/elő-
hívható

• 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 riasz-
tás beépített hangszóróval – 3 színű 
LCD kijelző, amely kékre változtatja 
a háttérszínt, ha a mért érték alacso-
nyabb, vörösre, ha magasabb, mint a 
beállított értékhatárok.

12:1 gyors válaszidejű infrahőmérő széles hőmérséklettartománnyal
25 000FT +ÁFA

AKCIÓ!

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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Dr. Rusvai Miklós a szopornyica magyar-

országi helyzetéről beszélt, mert több 

kolléga megkérdezte a tulajdonosok kö-

rében terjedő hírekre hivatkozva, hogy 

valóban van-e járvány Magyarországon?

Kiemelte, hogy a szopornyica nemcsak 

a kutya, hanem menyétfélék, fókafélék, 

mosómedve és medvefélék, cibetmacs-

kafélék, mongúzfélék, cerkófmajomfélék 

kórokozója is, amelyek előfordulnak ál-

latkertekben és házi kedvencként is – az 

ő vakcinázásukról sem szabad elfelejt-

keznünk!

A vírus szerológiailag egységes, virulencia 

változatokkal. Magyarországon endémiás, 

cseppfertőzéssel terjed, igen ragályos. Va-

lamennyi testváladékkal ürül. A fertőzött 

állatok 25-75%-a tünetmentesen átvészel. 

Járványt azért nem látunk, mert nagyon 

jó az átoltottság.

Az előadó részletesen ismertette a fertő-

zés menetét, a kórlefolyást, tüneteket és 

a kórformákat, a szopornyica kórbonc-

tanát, diagnosztikáját és gyógykezelését.

A védekezésben a vakcinázás alapvető, 

6-16 hetes kor között. A szerológiai vizs-

gálatok közül csak a vírusneutralizáló (VN) 

ellenanyagok titerének meghatározása 

alapján jelenthetjük ki egyértelműen, 

hogy biztosan védett-e az állat. A töb-

bi szerológiai eljárás csak arra alkalmas, 

hogy a vírussal való korábbi találkozásról 

kapjunk adatokat.

Hazai vizsgálatban 74 db. 1 és 5 év közötti, 

lege artis vakcinázott kutya VN titereit 

határozták meg –ezek között menhelyi 

kutyák nem voltak. Az eredmények szerint 

a kutyáknak csak 63%-a rendelkezett 1:32 

feletti titerrel – ez az a határ, amely felett 

a nemzetközi adatok szerint egyértel-

műen bizonyított, hogy az állatban nem 

fog kialakulni a megbetegedés. A vírus 

elszaporodik a nyálkahártyákon, de csak 

tünetmentes booster hatást, átvészeléses 

immunitást fog kiváltani. Az 1:32 alatti 

titerek magas arányáról nem lehet tud-

ni, hogy a helyesen elvégzett vakcinázás 

ellenére miért ilyen alacsonyak, de fog-

lalkoznunk kell azzal, hogy a helyesen 

vakcinázott kutyák egyharmada elvileg 

védtelen – ilyen esetekben célszerű boos-

ter oltást adni.

Beszámolt a vakcina problémák kapcsán 

arról is, hogy egy 2016-os vizsgálatukban 

a vizsgált vakcinák között találtak olyat, 

amely nem a vakcinatörzset, hanem a vad 

szopornyica törzset tartalmazta. A kér-

déses Vanguard vakcinát bérgyártásban, 

Kínában állították elő – az átadás során 

kerülhetett bele a vad törzs. A gyártó ma-

ximálisan együttműködő volt, és példa-

mutató gyorsasággal korrigálta a hibát.

Az egyik résztvevő – dr. Rengei Antal 

– kérdése: Hogy lehet, hogy a gyártók  

3 éves védettségről beszélnek, miköz-

ben a kutyák harmada nem védett? Mit 

lehet ilyenkor tenni? Rusvai doktor azt 

javasolta, hogy vakcinázás után 3 héttel 

küldjenek be egy vérmintát az Egyetemre 

VN vizsgálatra – ha 1:32 felett lesz a titer, 

akkor nyugodtak lehetnek, mert az állat 

védett, és a környezetben cirkuláló vad 

vírus révén ki fog alakulni tünetmentesen 

az átvészeléses immunitás. Rusvai dr. ilyen 

megfontolás alapján a saját kutyáit 6 éves 

kor felett már nem is oltja szopornyica 

ellen.

Az előadó az előadás után feltett kérdé-

semre elmondta, hogy az ellenanyagok 

az immunrendszernek csak egyik védelmi 

ágát jelentik, de ha csak VN titert mérnek, 

és a celluláris immunitás mértékét nem 

határozzák meg, akkor kizárólag a VN 

vizsgálat alapján egészen egyszerűen 

nem jelenthető ki, hogy védett az állat. 

Ilyenkor csak azt lehet mondani, hogy 

„nem védett”. Ez a VN titer meghatáro-

zásának korlátja.

Dr. Tilly Péter

November 23-án ismét a Praxismenedzsment Konferencián – a PMK-n találkozhattak a kollégák. Ez a konferen-
cia üdítő színfolt a továbbképzések sorában – a helyszíni hangulat, a résztvevők nagy száma és a visszajelzések szerint az 
Alpha-Vetnek ismét sikerült az állatorvosok, hallgatók, asszisztensek és telepvezetők szája íze szerinti programot összeállítani.

SZOPORNYICA – VAN-E OKUNK AGGODALOMRA?
Dr. Rusvai Miklós

EL
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II. 
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Az Alpha-Vet könyvgyűjteményéből:
TOLNAY SÁNDOR A’ BAROM-ÁLLATOK SEBGYÓGYITÁSA 
TUDOMÁNYÁRÓL ÉS DR. MÖLLER HENRIK 
ÁLLATORVOSI SZEMÉSZET CÍMŰ MŰVE
Dr. Tilly Péter 

Tolnay Sándornak ezt a 374 oldalas mű-

vét 1785-ben adták ki Bécsben, magyar 

nyelven. A szerző II. Józsefnek ajánlot-

ta, amelyet a kor szokása mellett az is 

indokolt, hogy a császár évi 200 forint 

ösztöndíjjal támogatta Tolnay hat éven 

keresztül folytatott franciaországi és lon-

doni állatgyógyászati tanulmányútját és 

egyetemi tanulmányait. Bécsben orvosi 

és állatorvosi diplomát is szerzett. Ilyen 

előzmények mellett érthető, hogy 1786 

decemberében ő kapott megbízást a pesti 

egyetem orvosi karán a "baromorvoslás 

ismeretének" tanítására. Az 1787-ben 

meginduló szakoktatással őt tekintjük a 

magyar állatorvosi oktatás első tanárá-

nak, ezt a könyvét pedig az első hivatalos 

állatorvosi tankönyvnek.

Dr. Möller Henriknek, a Berlini Állatorvo-

si Főiskola tanárának a szemészetről írt 

könyvét dr. Plósz Béla fordította magyar-

ra. 1894-ben jelent meg Budapesten, 245 

oldalon.

A szerző a könyv teljes terjedelmének 

több, mint 10%-át, 29 oldalt szentelt az 

„időszaki szemgyulladásnak”, vagyis a havi 

vakságnak – ez nem is csoda, hiszen a 

katonalovak egészsége a XIX. században 

még stratégiai, hadászati fontosságú volt. 

A kórkép immunológiai hátterét és a lep-

tospirák / spirochaeták szerepét akkori-

ban még nem sikerült felfedni, azonban 

összefüggést találtak a nedves, agyagos 

területről származó takarmány etetése és 

az elváltozások megjelenése között.

Ahogy korábban is említettük, az 

Alpha-Vet könyvgyűjteménye nyilvános: 

előre egyeztetett időpontban megtekint-

hető a kollégák számára Székesfehérvá-

ron, a Homok sor 7. szám alatt.

Továbbra is várjuk a tisztelt Kollégáktól a 

régebbi, háború előtt kiadott állatorvosi 

szakkönyvek felajánlását: az Alpha-Vetnél 

biztosított ezeknek a műveknek a szak-

szerű megőrzése, szükség esetén a res- 

taurálásról is gondoskodunk.
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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 PREMIX 
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
Ivarzás szinkronizálásra,
Termékenységi zavarok kezelésére
Hatóanyag: buserelin
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

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 MINOSÉGET 
antibiotikum ajánlatunkkal!
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Hatóanyag: buserelin
Kiszerelés: 20 ml

iVarzás szinkronizálásra, 
termékenységi zaVarok kezelésére 
szarvasmarha, ló, sertés és nyúl részére

FERTIGEST
0,004 mg/ml injekció

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets
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ÁLLOMÁNYBAN DIAGNOSZTIZÁLT 
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM
OKOZTA HASMENÉS ELŐFORDULÁSÁNAK 
CSÖKKENTÉSÉRE, MEGELŐZÉSÉRE

Parofor CRYPTO 
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

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets
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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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50 mg/ml oldatos injekció

Kiszerelés: 100 mlHatóanyag: Flunixin

Fájdalom, láz, 
gyulladás csökkentésére

MEGANYL

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

Flunixin    Injekció! 

A FLUNIXIN HELYE 
A TERÁPIÁBAN,
MIÉRT ÉPPEN 
A MEGANYL INJEKCIÓ?

Dr. Tilly Péter 

Szarvasmarha, sertés és ló számára többféle nonszteroid gyul-

ladáscsökkentő rendelkezésre áll – mikor érdemes a flunixin 

injekciót választani?

A flunixin fő előnye a gyorsan, akár 15 perc után jelentkező 

gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatás. Felezési ideje viszonylag 

rövid – lovakban mindössze másfél óra – hatástartama ennél 

jóval hosszabb, 2-16 óra – aminek az lehet a magyarázata, hogy 

a flunixin a gyulladásos területen kumulálódik.

Kiemelendő, hogy a flunixinnak a kólika kezelésében nemcsak 

tüneti, hanem terápiás hatása is van: a kólikát kísérő endotoxémia 

kezelésében kiemelkedően hatékony.

Csökkenti a tumor nekrózis faktor (TNF) szintet, amely a gyulla-

dásos kaszkád egyik kiemelkedően fontos mediátora. Az Egye-

sült Államokban egyes állatorvosok egyenesen „csodaszernek” 

tartják, a kezelés hatására jelentkező gyors állapotjavulás miatt.

A kezeléskor ugyanakkor ügyelni kell a pontos diagnózis felállí-

tására: a kólikás panaszok 5-10 százalékában műtétet igényelő 

elváltozás áll – ezekben az esetekben a flunixin elfedheti a 

súlyosbodó tüneteket, az állapot romlását.

Az intravénásan adagolt flunixin szarvasmarhában is hatékonyan 

csökkenti az E. coli endotoxin hatását (3). Jól használható a 

szarvasmarhák tőgygyulladásának és a sertések MMA szindró-

májának kiegészítő kezelésre: gyulladás és fájdalomcsillapításra.

Versenyen részt vevő lovaknak nem szabad adni – a maradvá-

nyanyagok kiürülési ideje a vérből 2-3 nap, a vizeletben viszont 

a 15 napot is elérheti.

Felhasznált források:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Flunixin

2.  http://www.thehorse.com/articles/28436/endotoxemia-exp-

lained

3.  J. Biomedical Science and Engineering, 2011, 4, 29-33
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Válassza az eredetit!

NYALÓTÖMB
PHYSIOLICK
VITAPOL

Huminsavtartalmú extra-makro-mikroelem  
és vitamin kiegészítés 

A termék ásványi anyagokat, nyomelemeket és vitaminokat 
tartalmaz, így alkalmas a takarmányozás kiegészítésére. 
A huminsavaknak köszönhetően elősegíti a gyorsabb, 
egészségesebb fejlődést és erősíti az állatok immunrendszerét.

NYALÓTÖMB

PHYSIOLICK

Vitamin,ásványi anyag és nyomelem 
kiegészítés

Segíti az állatokat a növekedés kritikus fázisaiban.
Speciális növényi kivonatoknak köszönhetően segít megelőzni 
a légzőszervi problémák előfordulását. Összetett vitamin tar-
talmának köszönhetően erősíti  az állatok immunrendszerét.

ZEN

Válassza az eredetit!
VITAPOL®

PIGLET PROTECTOR
Belsőleges szuszpenzió

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

+
+
+
+

7+3 
akció

1 fecskendő 40 adag



  39MINDIG ALACSONY ÁRAKONa termékképek illusztrációk

LEHETŐSÉG A SZINTETIKUS GYÓGYSZER 
MENTES TERMELÉSRE: CITRONIN XO 
Természetes lehetőségek a protozoák és a bélbaktériumok 
elleni védekezésben.
Dr. Leitold József

Az igény az antibiotikumok és szintetikus gyógyszerkészítmé-
nyek kiváltására az állattartásban az utóbbi években nagyon 
megnőtt. Az Európai Unió 2006-tól kezdődően fokozatosan 

megtiltotta a haszonállatoknál az antibiotikus hatású hozam-

növelők használatát, valamint egyre inkább korlátozza az an-

tibiotikumok terápiás célú használatára igénybe vehető ható-

anyagokat is.

A szigorítás egyre több hatóanyagcsoportot érint. Állataink ter-

melésének magas szinten tartása érdekében olyan eszközöket 

is használhatunk, melyek természetes választási lehetősége-

ket jelentenek a kemikáliákkal szemben. Ennek az igénynek a 

kielégítésére forgalmazzuk fitoterápiás takarmány kiegészítő 

készítményeinket.

Vízoldékony és takarmányba keverhető kiszerelésben is hoz-

záférhetőek. Standardizált  készítmények, számos állatfajnak 

adhatók, az elmúlt 15 évben Európában sok gazdaságban bizo-

nyították hatásukat. A magas szintű minőségellenőrzésnek és 

ellenőrzött gyártástechnológiának köszönhetően a termékek 

hatékonysága megbízható, az elmúlt években beváltak olyan 

esetekben is, amikor a kialakult rezisztencia miatt a kemikáliák 

már nem bizonyultak hatékonynak.

Olyan problémák esetében is használható termékek, amikor 
szintetikus anyagok használata nem megengedett, vagy lehe-
tőség szerint kerülendő.

A fitoterápia az egyik legősibb módszer a gyógyulás elősegítésé-

re, állataink egészségének megőrzésére. Eredményesen használ-

hatók a legtöbb állatfajnál, biogazdaságokban is alkalmazhatók.

Az alábbiakban a Citronin XO felhasználásával kapcsolatos 
nemzetközi tapasztalatokat 
mutatom be röviden:

A  Citronin XO a mikrobiom 

egyensúlyának megőrzését 

elősegítő, annak kóros elváltozásának javítására szolgáló kie-

gészítő takarmány. Helyreállítja és stabilizálja bél-élővilág egyen-

súlyát. Hasmenéses megbetegedések megelőzését szolgáló fi-

toterápiás készítmény. A bél természetes élővilágát szabályozza 

a citrusfélék (Citrus sp) kivonata és a szaponin tartalmú Mojave 

yucca (Yucca schidigera) és  görögszéna (Trigonella foenum-gra-

ecum) használatával. Összetételénél fogva  a termék egyaránt 

kedvezően befolyásolja az egysejtű paraziták (kokcídiumok, cry-

ptosporidiumok) és a kórokozó bélbaktériumok által okozott 

kóros állapotokat is.

Eredmények baromfiban:

Brojlercsirke: 50.000 brojlercsirkét tartó gazdaságban 1-4. és 

13-20.  napon alkalmazták a Citronin XO-liquidet ivóvízben  

1 ml/ ivóvíz liter adagban. A használat során a termelési mutatók 

alakulása a következő volt:

elhullás 1-35 nap testtömeg 35. napon

Kontroll csoport 2,95% 2010 gr

Citronin XO csoport 2,71% 2110 gr

Eredmények borjú kriptosporidium fertőzöttség esetén:

Tejpótló itatásos nevelésnél Citronin XO por tejpótlóba keverve 

2 gramm/borjú/nap adagban így befolyásolta a termelési költ-

ségeket és hozamot:

Kezelési költségek 
borjanként 
átlagban

93 napos 
testtömeg/
borjú

napi súly- 
gyarapodás

Hasmenés elleni 
egyéb kezelések 
aránya

Kontroll 
csoport

5,67 Euro 108 kg 526 g 27 %

Citronin XO 
csoport

0,84 Euro 116 kg 615 g 0 %

Fenti példák alapján látható, hogy a  fitoterápiás termékek 
jól használhatók természetes hozamfokozóként vagy terhelt  
állományok betegségeinek gazdaságos megelőzésére is. 

További információkért keresse takarmányos területi képvi-
selőinket!

A MIKROBIOM EGYENSÚLYÁNAK MEGŐRZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ, 
ANNAK KÓROS ELVÁLTOZÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY
Citrusfélék, jukka és görögszéna kivonata 
5 liter

CITRONIN XO  Belsőleges oldat
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UPPETAPOL
Dr. Leitold József

A szarvasmarhatartás legnagyobb költ-

ségtétele a takarmányozás, ugyanakkor 

a kellő szintű tej,- illetve hústermelés 

a genetika mellett döntően a szaksze-

rű táplálóanyag ellátás függvénye. Az 

állatokkal rendkívül sokféle takarmányt 

etethetünk, azonban a technológiai és 

gépesítési szempontból egy időben 

viszonylag kevés takarmányféleséget 

használunk, azt azonban huzamos ideig 

(szilázs, szenázs, szénafélék, abraktakar-

mány). Ha bármelyik összetevő minősége 

kifogásolható, ezt a monodiétát állataink 

előbb utóbb megunják, a felvett takar-

mány mennyisége nem éri el a magas 

termelés fokozásához szükséges napi 

mennyiséget.

Új takarmány-kiegészítőnkkel ezt a 

problémát kívánjuk csökkenteni. A ter-

mékünk illat és ízfokozó, ízesítő takarmány 

adalék, mely elfedi a kellemetlen ízeket, 

szagokat. Ezáltal elérhetjük, hogy állataink 

szívesen elfogyasztják adagjukat.

Vizsgálatok alapján az ízesítő takarmány 

adalékkal etetett szarvasmarhák hús és 

tejtermelése szignifikánsan emelkedik. 

Alkalmazása különösen javasolt azok-

ban az időszakokban amikor az étvágy 

az élettani állapot, vagy környezeti té-

nyezők hatására lecsökkent, különösen 

ellés utáni időszakban, nyári hőstressz 

idején, stb. Az Alpha-vet saját előállítású 

terméke az Uppetapol az EU 1334/2008/

EK rendeletében meghatározott illat és 

ízfokozó anyagok oltalommal védett íza-

nyagából és huminsavak keverékéből álló 

kiegészítő.

Az illat és ízfokozó adalékanyagok köz-

ismerten illékonyak, és ezért jól záródó 

csomagolásban kerülnek forgalomba, 

melyek biztosítják az egy éven át történő 

felhasználhatóságot.

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 megfelelő homogenitást 

ad gyakorlati tapasztalataink alapján. 

Az ízesített keveréktakarmányt állataink 

örömmel fogyasztják, de ha elhagyjuk, 

akkor a takarmányfelvétel a kevésbe kel-

lemes íz miatt csökkenni fog. Ezt a hasz-

nálat során vegyük figyelembe!

Megtérülés: eddigi vizsgálatok szerint 

a termék használatával öt-nyolcszoros 

megtérüléssel számolhatunk. A tehenek 

tejtermelése növekszik, a súlygyarapo-

dás nő. 

A Uppetapol kedvező hatását kifejti a jó 

érzékszervi tulajdonságokkal rendelke-

ző, illetve kismértékben hibás takarmá-

nyok esetében is. A termelésben javító 

hatása néhány hét után már megbízha-

tóan jelentkezik.

Kiszerelése: 25 kg-os aromazáró zsákban. 

További információkért keresse takarmá-

nyos képviselőinket!
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Esszenciális 

aminosavak, 

vitaminok

Komplex 

B-vitamin 

KOLINNAL

nagy töménységű A, D, 
és E-vitamin

A májműködés                                                                                                                                            segítésére

Antioxidáns 
szelén és 

E-vitamin 

Kombinált 

 multivitamin 

 készítmény

Összetett 

mikroelem 

kiegészítés

P H YLAXI A
folyékony vitaminok

Hatóanyag: Citromfű, Magnézium-sók.

Hatóanyag: D vitamin , foszfor, kalcium, magnézium

Kiszerelés: 5 liter

Kiszerelés: 1l, 5l

DURELAX LIQUID

VITAPLAN DCP

Vízoldékony takarmány kiegészítő

Belsőleges oldat

természetes Úton nyugtatja a szerVezetet, 
izgalommal járó helyzetekBen

elŐsegíti a csontozat 
nöVekeDését, 
BaromFiállományok 
részére
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A DOLGOZAT TÉMÁJA A K 5831 VAKCINATÖRZS ÉS VAD 
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM TÖRZSEK ELKÜLÖNÍTÉSÉRE 
KIFEJLESZTETT PCR MÓDSZER VOLT.

Kezdjük egy kis járványtannal: A Mycoplasmákkal szemben a 

tenyészállományok mentesen tartása a cél, a M. gallisepticum 

tudomásom szerint mostanában főleg pulykákban okoz gondot.

A M. gallisepticum világszerte jelentős gazdasági károkat okoz 

a tyúk és pulyka állományokban. Hazánkban jelenleg most a 

pulyka ágazatot sújtja a megbetegedés. Az általunk vizsgált K 

vakcinatörzset az USA-ban, a Georgiai Egyetemen fejlesztették 

ki tyúkok védelmére, egyelőre elsősorban Japánban és néhány 

további ázsiai országban forgalmazzák. 

Magyarországon csak a TS-11 vakcinatörzsnek van törzskönyve, 

házityúkra. Annak elkülönítésére már létezik PCR módszer?

Igen, témavezetőm kutatócsoportja az elmúlt évek során va-

lamennyi M. gallisepticum vakcina törzs (F, ts11, 6/85) elkülö-

nítésére fejlesztett ki molekuláris biológiai rendszert.  Ezeket 

a diagnosztikai módszereket használtuk a fejlesztés során 

modellként. Munkám során igazán a megfelelő pontmutációk 

megkeresése, valamint a nagy számú minta megvizsgálása járt 

sok munkával, hogy reprezentatív legyen az eredmény. 

Az összefoglalódban írtad: „A tervezett MAMA rendszerben a 

vakcina-specifikus primer 14 bázispárnyi GC-farokkal jelölt, 

amely méretkülönbség kiválóan detektálható hagyományos 

(agarose-MAMA) és valós idejű (melt-MAMA) PCR segítségé-

vel egyaránt, az olvadáspontokban mért 4,91°C különbség 

miatt.” Én nem értek a PCR-hez – ezek szerint egyetlen GA 

szubsztitúció is azonosítható, ha hozzá csatolunk egy 14 

bázispárnyi GC farkat?

Igen, ha eléggé specifikus, akkor elegendő. Első lépésben 

szekvenáltuk a vakcinatörzset és különböző számítógépes 

programok segítségével összehasonlítottuk a génbankban 

található vad izolátumok szekvenciáival, majd  olyan pont-

mutációkat kerestünk, amelyek kizárólag a  K vakcinatörzsre 

specifikusak. Több pontmutációt is találtunk, ezek alapján 

kisebb számú mintával végeztünk előzetes vizsgálatokat, így 

választottuk ki azt a bizonyos guanin-adenin pontmutációt, 

amely a legmegfelelőbbnek bizonyult a teszthez, és a többi, 

összesen 274 mintát már csak erre teszteltük le. 

Pontosan mit takar a PCR elemzésekor látott, minimum 4,9°C 

olvadáspont különbség?

A PCR-nek két változata van. A hagyományos módszer során 

a PCR termékeket agaróz gélben futtatjuk, amelyek méretkü-

lönbségeikből fakadóan eltérő sebességgel haladnak a gélben. 

A különbséget az egyik PCR termékhez csatlakoztatott guanin-

ból és citozinból álló, úgynevezett GC farok biztosítja. 

Az olvadáspont mérésén alapuló, valós idejű PCR-t igénylő, 

ún. melt-MAMA módszer lényege, hogy gyorsabb, pontosabb 

és érzékenyebb, viszont nagyon drága műszer kell hozzá. Ez 

a PCR termékek fluoreszcens fénykibocsátása alapján mér 

olvadáspontot, ezt ábrázolja grafikusan. A különbséget itt is a 

termékek méretkülönbsége okozza. A vizsgálatokat azért vé-

geztük el mindkét módszerrel, mert az olvadáspont mérésére 

még kevés helyen van lehetőség.

Lesz-e üzlet, forgalmazható diagnosztikum ebből a felfede-

zésből?

Tudományos eredményként publikáljuk, illetve a témavezetőm 

kutatócsoportja a vakcinát gyártó holland céggel együttmű-

ködve megkezdi a módszer diagnosztikumként történő hasz-

nosítását Ázsiában a jövő év folyamán.

A jövődet milyen szakterületen képzeled el? Maradsz a labor-
ban, vagy inkább gyógyítani szeretnél?

Ahogy a diákok többsége, én is a kisállatok kapcsán választottam 

az Egyetemet, és az oktatás során is velük találkozunk gyak-

rabban – most azonban már inkább vidékre szeretnék menni, 

és haszonállatokkal foglalkozni. Erre a TDK témára az egyik 

nyári gyakorlatvezetőm ajánlott be dr. Gyuranecz Miklóshoz. 

A munka nagyon izgalmas volt, élveztem, de inkább terepi mun-

kát szeretnék végezni. Bár, addig még sok víz lefolyik a Dunán.

Még egyszer köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a Med-
veczky díjhoz!

A dolgozat összefoglalója elérhető 

az Állatorvostudományi Egyetem honlapján: 

http://www.vetphysiol.hu/tdk/2019eloadasok.php?id=1066&ev=2019

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.

*A Medveczky díjat 2019-ben is az AlphaVet támogatta.

A 2019 ÉVI TDK KONFERENCIÁN 
A DR. MEDVECZKY ISTVÁN DÍJAT* 
KAPTA DOLGOZATÁÉRT
BÁNÁTI LÁSZLÓ IV. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ

Dr. Tilly Péter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk A MÁOK Fejér megyei területi szervezetének 
 4 napos kiemelt továbbképző rendezvényén!
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Hétkúti Wellness Hotel, Mór  –  2020. január 28-31.

AlphaVet előadások
Dr. Lukács Zoltán: 
AlphaVet Kölyök Program

Kincses Nándor: 
Fertőtlenítés

Dr. Gyetvai Béla PhD, c. egyetemi docens: 
Phylaxia Labor és vizsgálatok

CSEHKIS-LUCZAY napok 2020
Minden érdeklődőt szeretettel várunk A MÁOK Fejér megyei területi szervezetének 

 4 napos kiemelt továbbképző rendezvényén!

2020 2020.01.28. Kedd 2020.01.29. szerda 2020.01.30. csütörtök 2020.01.31. péntek
  8.00 -   9.00 Regisztráció Reggeli Reggeli Reggeli
  9.00 -   9.15 Dr. Tanárki Gábor, igazgató, Fejér Megyei 

Kormányhivatal: Megnyitó
Dr. Görög Nóra, Fejér Megyei 
Kormányhivatal: A lótartás jogi 
követelményei

Dr.Varga Zsolt, Zoetis: Parazitozoonózisok Dr. Tretter Olga, Caladrius: Hogyan növeljük 
macska pacientúránkat?

  9.15 -   9.30 Dr. Sziebert Gergely, megyei főállatorvos: 
Az állategészségügyi hatóság szerepe a 
kormányhivatali struktúrában

  9.30 -   9.45

  9.45 - 10.00 Dr. Abonyi Tamás PhD, igazgató, ÁDI: ASP a 
világsajtóban

Dr. Görög Nóra,  Fejér Megyei 
Kormányhivatal: A ló és szarmasmarha 
szállítás jogi és állatvédelni vonatkozásai

Dr. Fok Éva, ny. tudományos főmunkatárs, PhD: 
Társállatok szívférgessége

Dr. Paál Csaba, Vel-vet: Házon belüli labor - 
szakmai és üzleti előnyök10.00 - 10.15

10.15 - 10.30
10.30 - 10.45

Szünet Szünet Szünet Szünet10.45 - 11.00

11.00 - 11.15 Dr. Oravecz Márton, elnök, NÉBIH: 
Élelmiszerlánc-biztonsági helyzet 
Magyarországon

Kincses Nándor, Alpha-Vet: Fertőtlenítés Dr. Jerzsele Ákos habil. PhD, MTA doktora, tanszékvezető, 
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, ÁTE: Kutyák 
szívférgességének megelőzésére és kezelésére alkalmas 
szerek klinikai farmakológiája

Dr. Tóth Balázs, Equi-Med, ló belgyógyász 
szakállatorvos, Dipl. ACVIM, MS, MSc: Lovak 
vérvizsgálatai kórházon kívül11.15 - 11.30

11.30 - 11.45

11.45 - 12.00 Dr. Gyetvai Béla PhD, c. egyetemi docens, 
Alpha-Vet: Phylaxia Labor és vizsgálatok

Dr. Szabó Ari Krisztina: Malac 
farokkurtítás állatjólléti vonatkozásai

Dr. Lukács Zoltán, AlphaVet: AlphaVet Kölyök Program Dr. Szaniszló Ferenc PhD, Vetlabor: Vérgáz 
vizsgálatok a kijáró és házi praxisban12.00 - 12.15

12.15 - 12.30

12.30 - 12.45 Dr. Gombos Zoltán, főosztályvezető, AM: 
Magyar jogszabályi változások az AMR 
intézkedések tükrében (AB rezisztencia)

Dr. Vajda Lajos, igazgató NÉBIH: ASP 
járványvédelmi helyzete

Dr. Tavasz Hajnalka, Aurora-vet: Szívférgesség 
esetismertetések

Ebéd
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15

13.15 - 13.30

Ebéd Ebéd Ebéd
13.30 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30 Prof. Dr. Dr. h.c. Sótonyi Péter tanszékvezető 

egyetemi tanár, rektor, az MTA levelező 
tagja: Az egyetemi oktatás a jövő tükrében

Dr. Hegyi Kinga, Fejér Megyei 
Kormányhivatal: Szimulációs gyakorlat - 
ASP - megelőzés

Dr. Berkényi Tamás, Vadmadárkórház: Vadmadarak 
elsődleges ellátása - mit tegyek, ha behoznak egy 
vadmadarat a rendelőbe?14.30 - 14.45

14.45 - 15.00
15.00 - 15.15 Dr. Bognár Lajos, országos főállatorvos, AM: 

Európai általános járványügyi helyzet
Dr. Hegyi Kinga, Fejér Megyei 
Kormányhivatal: Szimulációs gyakorlat - 
ASP - leküzdés

Dr. Rigó Zsuzsa: CITES-fajok védelme
15.15 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00 Kamarai közgyűlés Dr. Hegyi Kinga, Fejér Megyei 

Kormányhivatal: Szimulációs gyakorlat - 
ASP - fertőtlenítés

Dr. Lorászkó Gábor, Kisállatklinika, c. egyetemi docens: 
Állatvédelem a praxisban16.00 - 16.15

16.15 - 16.30
18.00 - Borkóstoló Vacsora Vacsora
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ISMÉT ELÉRHETŐ
A JÓL BEVÁLT KEZELÉS,
MINDEN KISZERELÉSBEN!
Spot-on tubus; 15 mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg
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1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park, A. ép.

Alkalmazás előtt olvassa el az érvényes használati utasítást!
További információért keresse a Zoetis kereskedelmi képviselőjét!


